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Atos da Presidência da Câmara

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Ata nº032/17

Ata da Trigésima Segunda Reunião Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte diasdo mês dejunho
do ano de dois mil e dezessete, sob a presidência do Sr.
VereadorFrancisco Lima Bulhões, com a presença dos
VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar, Claudio Vieira Ramos,
Luis Carlos da Silva, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santos,
Lucas Duarte Rabello,Marcelo Rabello Neves e Fábio Meireles Guerra
Júnior que assinaram o livro de presençae, havendo número legal,
às dezoito horas e quinze minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou oVereador Luis
Carlos da Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo Secretário, Verea-
dor Claudio Ramos fizesse a leitura da ata de nº 31, da sessão ordi-
nária do dia trezede junho de dois mil e dezessete, que, depois de
lida, foiaprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A se-
guir, solicitou que o Vereador Fábio Guerra fizesse a leitura do Expe-
diente, do qual constavam o Projeto de Lei Complementar nº 615/17,
de autoria do Vereador Felipe Baltazar; o Projeto de Lei nº 619/17, de
autoria do Vereador Marcelo Neves; o Requerimento de Informa-
ções nº 620/17, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Saúde
e Meio Ambiente; as Indicações Legislativas de nºs 607/17, de auto-
ria das Vereadoras Renilda Pereira Gonçalves e Josélia dos Santos,
e nºs 614, 616, 617 e 618/17, de autoria do Vereador Francisco Bulhões;
o Ofício nº 267/17, de protocolo nº 612/17, da Secretaria de Saúde,
requerendo a disponibilização do Auditório no dia 21/06, de 9 às
16h, para reunião da Atenção Básica; e o Ofício PRS/SSE/CSO nº
15.840/17, de protocolo nº 611/17, do TCE/RJ, que dá ciência de
inteiro teor de voto do Processo nº 207.295-9/2017. Terminada a
leitura do Expediente, ehavendo orador inscrito para a Fala no Expe-
diente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Lima Bulhões que ini-
ciou registrando o encontro com o Prefeito Municipal, os responsá-
veis da Secretaria de Saúde, juntamente com os responsáveis do
Hospital Maternidade Santa Theresinha eresponsáveis da saúde
que é destinada a Municipalidade através das nossas Unidades
Básicas,os PSFs, relatando sobre as necessidades e as providênci-
as que estão sendo tomadas. E não havendo Ordem do Dia e não
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havendo Vereadores inscritos para a Fala nas Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta e dois minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão,agradecendo e registrando a presença de todos, convocando os Srs. Vereadores
para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 2 do art. 62 e do caput do art. 63 do Regimento Interno, para a próxima
quinta-feira, dia vinte e dois de junho, às 17h30, quando estará na Ordem do Diao Projeto de Lei nº 594/17, de autoria da
Mesa Diretora, que cria na estrutura do Legislativo a função gratificada de responsável pela Ouvidoria e pelo Portal da
Transparência, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Felipe Baltazar,
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 vintede junho de dois mil e
dezessete.
GFC

Ata nº033/17

Ata da Trigésima TerceiraReunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e dois diasdo mês dejunho do ano de dois mil e dezessete, sob a
presidência do Sr.VereadorFrancisco Lima Bulhões, com a presença dos VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar,
Claudio Vieira Ramos, Luis Carlos da Silva, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santos, Lucas Duarte Rabello,Marcelo
Rabello Neves e Fábio Meireles Guerra Júnior que assinaram o livro de presençae, havendo número legal, às dezessete
horas e quarenta e sete minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou
oVereador Felipe Baltazar para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo
Secretário, Vereador Claudio Ramos fizesse a leitura da ata de nº 32, da sessão ordinária do dia vintede junho de dois mil
e dezessete, que, depois de lida, foiaprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir, solicitou que o
Vereador Felipe Baltazar fizesse a leitura do Expediente, do qual constava o Ofício GP nº 433/17, de protocolo nº 627/17,
que atende solicitação do Sr. Vereador Luis Carlos da Silva, referente o processo administrativo nº 4261/17; Ofício GP nº
436/17, de protocolo nº 628/17, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 499/17 de autoria do
Vereador Claudio Ramos; a proposta de Emenda a LDO 2018, de protocolo nº 622/17, de autoria dos Srs. Vereadores
Lucas Rabello, LuisCarlos da Silva, Josélia dos Santos, RenildaGonçalves e Fábio Guerra; a proposta de Emenda a LDO
2018, de protocolo nº 629/17, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; a proposta de Emenda a LDO 2018, de protocolo
nº 630/17, de autoria do Vereador Marcelo Neves; as Indicações Legislativas de nºs 625 e 626/17, de autoria do Vereador
Francisco Bulhões; nº 631/17, de autoria do Vereador Luis Carlos da Silva; nº 632/17, de autoria do Vereador Fábio
Guerra; a Moção de Aplausos nº 624/17, de autoria do Vereador Felipe Baltazar, ao Sr. Glauber de Souza Carvalho; o
Ofício nº 12/17, de protocolo nº 621/17, do Conselho Municipal de Educação, requerendo a disponibilização de um
veículo no dia 26/06, para ida de conselheiros ao Rio de Janeiro; e o Ofício nº 733/17 PMERJ, de protocolo nº 633/17, do
Comando do 30º Batalhão de Polícia Militar, informando a instalação de um Ponto Base da PM na localidade de Jaguara.
Terminada a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna a Vereadora
Renilda Pereira queiniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores e demais presentes. Mencionou a
alegria da presença da senhorita Rafaela secretária de saúde uma vez que esteve juntamente com a vereadora Josélia
visitando algumas secretarias e a farmácia do município e tendo em vista o fato de ter trabalhando 30 anos na saúde pode
dizer que hoje a farmácia está mais equipada como nunca esteve. Aproveitou a oportunidade para parabenizar a Secre-
tária e ao Prefeito pelo excelente trabalho na farmácia. Mencionou também a visita feita a Secretaria de educação junto
a Rafaela onde se pode constatar o trabalho que está sendo muito bem feito, onde foi inclusive questionado sobre uma
linha de ônibus que estava pegando a criança e foi constatado pessoalmente que o ônibus esta super limpo e o motorista
cuidando das crianças.  Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite. Inscrito para a fala no Expediente, o Vereador
Lucas Rabello iniciou cumprimentando o senhor presidente, demais vereadores, demais presentes, destacando a pre-
sença da Secretária de Saúde. Reiterou o que a vereadora Renilda já havia dito quanto ao excelente trabalho realizado
frente as secretaria de saúde e educação. Mencionou as emendas que fez de forma conjunta com alguns vereadores que
vão contribuir para que o município possa estar fazendo o melhor para população, como por exemplo, a construção de
um centro esportivo no Parque de Exposições, aparelho de ginástica na localidade de Parque Vera Lúcia, Estação e Santa
Fé, ampliação do cemitério municipal, construção do muro de contenção no Hospital Maternidade Santa Terezinha,
aquisição de alguns equipamentos para o hospital, pavimentação no conjunto habitacional do Pouso Alegre,ampliação
reforma do ginásio Mário Araújo Chaves. Parabenizou a Secretaria de Meio Ambiente juntamente com Prefeito Munici-
pal pela compra dos geradores que beneficia o abastecimento de água no município. Ressaltou que foi assinado o
convênio com a polícia militar para que possa fazer a fiscalização de trânsito aqui no município. Por fim, mencionou a
Conferência Municipal de assistência social no salão paroquial, bem como a campanha para arrecadação de leite,
convidando os demais vereadores para participarem.
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Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite. Inscrito na Fala do Expediente, o Vereador Fábio Guerra iniciou
cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores, a Secretária de Saúde Rafaela e demais presentes. Relatou a
visita realizada a Secretaria de Meio Ambiente em contato com o secretário Filipe aonde teve notícias sobre a coleta
seletiva. Mencionou ainda o fato de três caminhões que antes estariam parados, agora estão funcionando a serviço do
povo. Destacou a força de vontade da secretaria de saúde em procurar resolver os problemas. Bem como os problemas
enfrentados pelo município e por todo o Estado. Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite. Terminada a lista de
inscritos na Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro e segundo turnos do Projeto de
Lei nº 594/17, de autoria da Mesa Diretora que cria na estrutura do Legislativo a função gratificada de responsável pela
Ouvidoria e Portal da Transparência; a votação em primeiro turno (admissibilidade) do Projeto de Lei nº 505/17, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018; e o Requerimento de Informações nº 620/17, de autoria
da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Terminada a Ordem do Dia, havendo Vereadores inscritos
para a Fala nas Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores Lucas Rabello, Marcelo Neves, Claudio Ramos e
Felipe Baltazar. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezenove horas e dez minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão,agradecendo e registrando a presença de todos, convocando os Srs. Vereadores
para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 2 do art. 62 e do caput do art. 63 do Regimento Interno, para a próxima
terça-feira, dia vinte e sete de junho, às 17h30, quando estarão na Ordem do Diaosprojetos que forem deliberados pelas
comissões permanentes. E eu, Felipe Baltazar, 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 vintee dois de junho de dois mil e dezessete.
GFC

Ata nº034/17

Ata da Trigésima QuartaReunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e setediasdo mês dejunho do ano de dois mil e dezessete, sob a
presidência do Sr. VereadorFrancisco Lima Bulhões, com a presença dos VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar,
Claudio Vieira Ramos, Luis Carlos da Silva, Renilda Pereira Gonçalves, Lucas Duarte Rabello,Marcelo Rabello Neves e
Fábio Meireles Guerra Júnior que assinaram o livro de presençae, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta
e noveminutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou oVereador Luis Carlos
da Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo Secretário,
Vereador Claudio Ramos fizesse a leitura da ata de nº 33, da sessão ordinária do dia vintee dois de junho de dois mil e
dezessete, que, depois de lida, foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir, solicitou que o
Vereador Felipe Baltazar fizesse a leitura do Expediente, do qual constava o Ofício GP nº 446/17, de protocolo nº 640/17,
que informa andamento do Processo Administrativo nº 4017/17, em atenção Requerimento de Informações nº 517/17; as
emendas ao Projeto de Lei nº 505/17 (LDO 2018), de protocolo nº 638/17, de autoria da Vereadora Josélia dos Santos; de
protocolo nº 641/17, de autoria do Vereador Fábio Guerra; de protocolo nº 642/17, de autoria do Vereador Claudio Ramos;
de protocolo nº 643/17, de autoria do Vereador Felipe Baltazar; o Ofício da ACIRVALE, de protocolo nº 636/17, que
solicita gestões junto à Câmara dos Deputados para a inserção de recursos no Orçamento da União, para a pavimenta-
ção da Estrada São José Anta; o Ofício do Centro de Educação Infantil Daschú, de protocolo nº 639/17, convidando para
o Arraiá do CEI Daschú, no dia 01/07; e o Ofício CI-PMERJ, que convida para a formatura dos alunos dos alunos do
PROERD, no dia 05/07 na Quadra da Escola Bianor Esteves. Terminada 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, com as emendas
apresentadas pelos Srs. Vereadores, o Projeto de Lei nº 505/17, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias referentes
ao Exercício de 2018. Encerada a Ordem do Dia e não havendo inscritos para a Fala nas Explicações Pessoais, às dezoito
horas e sete minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo e registrando a presença de todos,
convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 2 do art. 62 e do caput do art. 63 do
Regimento Interno, para a próxima quinta-feira, dia vinte e nove de junho, às 17h30, quando estarão na Ordem do Diaa
Redação Final do Projetode Lei nº 505/17, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentários para o exercício de 2018; o Projeto
de Lei nº 537, que dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso de Terreno e Imóvel onde está implantada a Cozinha
Industrial; Indicações Legislativas; e outros projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu,
Felipe Baltazar, 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 vintee setede
junho de dois mil e dezessete.
GFC
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