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Ata nº 53/22

Ata da Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária do Segundo Ano
da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de
dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Marcos
Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana
Gonçalves Nardy, Daniela de Carvalho da Silva, Francisco Lima
Bulhões, Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello Neves, que
assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete
horas e cinquenta minutos, fazendo a invocação regimental, deu início
aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Adriana Nardy
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da
Ata nº 52 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte de setembro de
dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada na forma
regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou o Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que
fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual
constavam: Ofício GP nº 364/22, de protocolo nº 950/22 que encaminha
resposta em atenção ao Requerimento de Informações nº 873/22 de
autoria do Vereador Marcos Machado; Ofício GP nº 365/22, de
protocolo nº 951/22 que informa o encaminhamento de Indicações
Legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 370/22, de
protocolo nº 959/22 que encaminha informações em atenção ao Ofício
nº 277/22 (Ouvidoria – encaminha denúncia); Ofício GP nº 371/22, de
protocolo nº 960/22 que encaminha resposta em atenção ao
Requerimento de Informações nº 875/22 de autoria do Vereador Marcos
Machado; Indicações Legislativas de nºs 952 a 957/22, e 963/22 – de
autoria do Vereador Francisco Bulhões; Moção de Aplausos nº
962/22, de autoria do Vereador Marcos Machado a Sra. Maria
Deusimar Passos da Cunha; e o Ofício CMDCA nº 006/22, de
protocolo nº 961/22, que solicita inserção de emenda na Lei
Orçamentária de 2023 referente ao Edital de Projetos. Encerrada a
leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no
Expediente usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que
iniciou cumprimentando a todos. Mencionou algumas indicações
feitas através do seu gabinete, citando que uma delas diz respeito a
RJ-134, precisamente no bairro do Poço Fundo, onde tem acontecido
inúmeros acidentes com animais silvestres, destacando que é um
local que não possui uma sinalização adequada e que necessita de
uma maior atenção, citando ainda sobre os incêndios criminosos que
tem acontecido em nossa cidade, enfatizando que o meio ambiente é
a nossa casa, e que temos a obrigação de cuidar do mesmo. Discorreu
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sobre o crescimento que a Rua Felisberto no bairro do Pouso Alegre está tendo nos últimos anos com novas obras,
loteamentos e moradores, relatando, contudo, que o poder público não tem cumprido com o seu papel em relação a limpeza
da rua, rede de esgoto e a rede de águas pluviais, gerando com isso grandes transtornos e situações gravíssimas nesta rua,
deixando notório que esteve no local juntamente com os responsáveis da Secretaria de Obras, citando ainda que o Poder
Executivo, mesmo tendo conhecimento das ocorrências, não tem tomado nenhuma medida para solucionar as mesmas.
Ressaltou que quando realizam indicações e solicitações é por realmente analisarem e verem a necessidade que a cidade
e os munícipes possuem, mas pontua que não dispõem do poder de executar. Finalizou pedindo apoio aos seus pares pelos
assuntos mencionados, fazendo menção ainda ao processo de castração dos animais de rua para aqueles que não possuem
recursos financeiros, pontuando que continuam lutando em prol deste acontecimento. Encerrada a lista de inscritos para
a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro turno dos Projetos de Leis Complementares nºs
926/22, que promove alterações na Lei Complementar nº 46, criando uma função de confiança de Chefe de Divisão da
Farmácia Municipal; uma função de confiança de Chefe da Divisão da Policlínica Municipal; e uma função de confiança de
Coordenador de Tecnologia da Informação; nº 893/22, que dispõe sobre a abertura de vagas de provimento efetivo – uma
vaga para o cargo de Servente; o Projeto de Lei nº 940/22, que solicita autorização para abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 1.000,00 para o orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda; e as Indicações Legislativas de nºs
952 a 957/22, e 963/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para
as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quinze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo
dia vinte e sete de setembro, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões
permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei
lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio
Preto, em vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 54/22

Ata da Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência
do Sr. Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de
Oliveira, Daniela de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo
Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete
horas e quarenta e nove minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o
Vereador Adriano Martins para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora
Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da Ata nº 53 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e dois de setembro de dois
mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou o Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo
com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 373/22, de protocolo
nº 968/22 que encaminha informações em atenção aos Ofícios de nºs 152 e 256/22 referente a implementação do SIAFIC no
Município; Ofício GP nº 367/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 973/22 que altera a Lei nº 1.700/12, revogando o
parágrafo único do Artigo 15 e incluindo o Artigo 15-A e seu parágrafo único; Ofício GP nº 368/22, que encaminha o Projeto
de Lei nº 974/22 que altera a categoria pública no Anexo I da Lei nº 2.081 de 2017; Ofício GP nº 369/22, que encaminha o
Projeto de Lei nº 975/22 que altera a Lei nº 106 de 1990 que instituiu o Código Tributário do Município; Ofício GP nº 374/22,
que encaminha o Projeto de Lei nº 976/22 que autoriza o Município a receber em doação uma área de terras situada na Volta
do Pião; e as Indicações Legislativas de nºs 964 a 967/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nºs 969 e 970/22
– de autoria do Vereador Raphael Branco, e nºs 971 e 972/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a leitura
do Expediente, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia com a votação em
segundo turno do Projeto de Lei nº 940/22, que solicita autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 1.000,00 para o orçamento da Secretaria Municipal de Fazenda; e as Indicações Legislativas de nºs 964 a 967/22 – de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nºs 969 e 970/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nºs 971 e 972/22 –
de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e um minuto o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e
registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia vinte e nove de
setembro, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E
eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata
que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte e sete
de setembro de dois mil e vinte e dois. GLCO.
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Ata nº 55/22

Ata da Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência
do Sr. Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de
Oliveira, Daniela de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello Neves, que
assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e quatro minutos, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Dalmo Gonçalves Machado para fazer a leitura
do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da Ata
nº 54 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada
na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou o Vereador Francisco Bulhões, Primeiro
Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 375/22, de protocolo nº 977/22 que informa o encaminhamento de
Indicações Legislativas aos setores competentes; Indicação Legislativa nº 978/22 – de autoria do Vereador Raphael
Branco; Indicações Legislativas de nºs 980 e 981/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado; e a Moção de Aplausos
nº 978/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, ao Sr. Altamir Cabral Fernandes. Encerrada a leitura do Expediente,
não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em bloco das
Indicações Legislativas nº 978/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nºs 980 e 981/22 – de autoria do Vereador
Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e oito
minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de
visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia quatro de outubro, às 17h30, quando
estarão na Ordem do Dia em 2º turno, após o interstício regimental, os Projetos de Leis Complementares nºs 893/22 e
926/22, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro
Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada
conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte e nove de setembro de dois mil e vinte
e dois. GLCO.


