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Ata  Extraordinária nº 06/21

Ata da Sexta Reunião Extraordinária do Primeiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois
mil e vinte e um, sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio
Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy,
Adriano Martins de Oliveira, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline
Hiat Dias, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, e
havendo número legal, às dezesseis horas e vinte e oito minutos,
fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida,
convidou a Vereadora Jaqueline Hiat para fazer a leitura do texto da
Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora
Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata nº 66 da Sessão Ordinária
realizada no dia quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um que,
depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer
ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco
Bulhões, primeiro secretário que fizesse a leitura das matérias no
Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 660/21, que encaminha
convocação para Sessão Extraordinária; Ofício GP nº 655/21, que
encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 1.509/21 que dispõe
sobre a aplicação do Piso Salarial Profissional Nacional para os
profissionais do Magistério Público da Educação Básica; Ofício GP
nº 656/21 que encaminha o Projeto de Lei nº 1.510/21 que concede
Auxílio Tecnológico aos servidores que cita; Ofício GP nº 657/21
que encaminha o Projeto de Lei nº 1.511/21 que dispõe sobre a
concessão de Abono FUNDEB aos profissionais do Magistério
Público da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino; Ofício
GP nº 658/21 que encaminha Projeto de Lei nº 1.512/21 que requer
autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$ 1.320.860,41; Ofício GP nº 659/21 que encaminha o Projeto de
Lei nº 1.513/21 que requer autorização para abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 1.179.139,59; Ofício GP nº
645/21, de protocolo nº 1.499/21, que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações da Comissão de Meio Ambiente e
Defesa do Consumidor encaminhado através do Ofício nº 387/21
acerca de reformas dos Postos de Saúde da Família; – Ofício GP nº
650/21, de protocolo nº 1.504/21, encaminha resposta ao Ofício nº
51/21, da Vereadora Daniela de Carvalho; – Ofício GP nº 653/21, de
protocolo nº 1.505/21, informa encaminhamento de indicações
legislativas aos setores competentes; – Ofício GP nº 652/21, de
protocolo nº 1.506/21, encaminha livros com Leis dos anos 1997,
1998, 1999 e 2000; – Ofício GP nº 654/21, de protocolo nº 1.508/21,
encaminha resposta ao Requerimento de Informações da Comissão
de Educação, Cultura e Juventude encaminhado através do Ofício
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nº 393/21 acerca do Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos; a Indicação Legislativa nº 1.507/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado; a Moção de Aplausos nº 1.501/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, a Sra. Bianca
Maria Moreira da Costa; a Moção de Aplausos nº 1.502/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, ao Sr. Ueldel
Esteves Lopes; a Moção de Aplausos nº 1.503/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, ao Sr. Jairo dos Santos; e
o Ofício nº 32/21 do Sinservale, de protocolo nº 1.500/21, que requer informações sobre percentual e data pagamento
reajuste anual dos servidores. Em seguida, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, não havendo o
Ordem do Dia e não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezesseis horas e quarenta e três minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, convocando os Vereadores para a próxima reunião extraordinária neste mesmo dia
às dezessete horas quando, se já apresentados os pareceres jurídicos e das comissões permanentes, estarão na Ordem do
Dia o Projeto de Lei Complementar nº 1.509/21, o Projeto de Lei nº 1.510/21, o Projeto de Lei nº 1.511/21, o Projeto de Lei nº
1.512/21, e o Projeto de Lei nº 1.513/21. 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 oito de dezembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata  Extraordinária nº 07/21

Ata da Sétima Reunião Extraordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de
Oliveira, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, e havendo
número legal, às dezessete horas e três 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 informou a
todos que as atas de nºs 6 e 7 referentes às sessões extraordinárias que estão sendo realizadas neste dia serão lidas e
votadas na primeira sessão ordinária após o retorno do recesso. Em seguida, não havendo leitura no Expediente nem
inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro turno do  Projeto de Lei
Complementar nº 1.509/21 que dispõe sobre a aplicação do Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do
Magistério Público da Educação Básica; em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 1.510/21 que concede Auxílio
Tecnológico aos servidores que cita; em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 1.511/21, que dispõe sobre a
concessão de Abono FUNDEB aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica da Rede Municipal de
Ensino; em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 1.512/21 que requer abertura de Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 1.320.860,41; e em primeiro e segundo turnos o Projeto de Lei nº 1.513/21 que requer abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 1.179.139,59. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais usaram a Tribuna os Vereadores Adriana Nardy, Marcos Machado e Raphael Branco. Encerrada a
lista de inscritos, às dezessete horas e trinta minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença
de todos, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 3 do art. 62 do Regimento
Interno, para o dia 15 de fevereiro de 2022, às dezessete horas e trinta minutos, quando o Poder Legislativo estará
retornando do período de recesso de fim de ano, ou em data anterior em caso de convocação extraordinária por solicitação
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 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 oito de dezembro de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata  Extraordinária nº 04/22

Ata da Quarta Reunião Extraordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira,
Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Raphael Branco dos Santos, e havendo número
legal, às quinze horas e vinte e sete 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, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura das atas de nºs 1, 2 e 3 das sessões extraordinárias
realizadas no dia quatorze de janeiro que depois de lidas foram aprovadas sem ressalvas. Logo após, não havendo
matérias para serem lidas no Expediente e nem Vereadores inscritos para as Falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia
com a votação e aprovação de forma unânime do Projeto de Resolução nº 165/22, que procede a revisão geral de vencimentos
dos servidores do Poder Legislativo do Município. A seguir, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais,
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às quinze horas e quarenta e cinco minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos os presentes
e aos que acompanharam a sessão através da rede social da Câmara, convocando os Vereadores para a próxima reunião
ordinária a ser realizada no dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, quando o Poder Legislativo estará retornando
do recesso parlamentar de fim de ano, ou a qualquer tempo em atenção a uma nova convocação extraordinária do Poder
Executivo. 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
dezessete de janeiro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata Ordinária nº 01/22

Ata da Primeira Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Jaqueline Hiat Dias, Francisco Lima
Bulhões, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Adriano Martins de Oliveira, Raphael Branco dos Santos e Marcelo
Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e cinco
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 solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Adriana
Nardy fizesse a leitura da Ata nº 4, da Sessão Extraordinária realizada no dia dezessete de janeiro 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 ao
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 014/22, de protocolo
nº 170/22 que informa veto total ao Projeto de Lei nº 1.511/21; Ofício GP nº 017/22, de protocolo nº 175/22 que encaminha
o demonstrativo da Receita Corrente Líquida referente ao 3º Quadrimestre de 2021; Ofício GP nº 023/22, de protocolo nº
218/22 que encaminha resposta a requerimento referente ao Projeto de Lei nº 1.360/21 que cria cargo de assessor jurídico
na Secretaria Municipal de Saúde; Ofício GP nº 024/22 que encaminha o Projeto de Lei nº 233/22 que altera o §2º do Artigo
1º da Lei nº 2.065, de 20 de agosto de 2017; Ofício GP nº 026/22 que encaminha resposta ao requerimento encaminhado
através do Ofício nº 01/22; Ofício GP nº 037/22 que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 255/22 que altera a Lei
Complementar nº 46 criando o cargo de Diretor Geral da Secretaria de Controle Interno; Ofício GP nº 030/22, de protocolo
nº 227/22 que solicita o arquivamento do Projeto de Lei nº 1.379/21; Ofício GP nº 031/22, de protocolo nº 228/22 que solicita
indicação de um membro para integrar a Comissão Especial do PCEM; Ofício GP nº 042/22, de protocolo nº 266/22 que
encaminha mensagem em referência a abertura do Exercício Legislativo em 2022; os Requerimentos de Informações de nºs
263 e 264/22, de autoria do Vereador Marcos Machado; as Indicações Legislativas de nºs 167, 168, 230 a 232, 238 a 241, 247,
253, 261 e 262, 267 a 272/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; nºs 214, 215 e 265/22, de autoria do Vereador Marcos
Machado; nºs 217, e 224 a 226, 256 a 259/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e nºs 216, 243 e 246/22, de autoria
do Vereador Raphael Branco; as Moção de Aplausos: de autoria do Vereador Francisco Bulhões – nº 177/22, a Sra. Alana
de Oliveira Passos de Souza; de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho: nº 189/22 ao Sr. José Carlos Morelli, nº 190/22
ao Sr. Valter da Conceição Ribeiro, nº 191/22 ao Sr. Tiago Gama da Rosa, nº 192/22 ao Sr. Rubens Pereira da Silva, nº 193/22
ao Sr. Rodrigo Teixeira da Costa, nº 194/22 ao Sr. Rodrigo Machado da Silva, nº 195/22 ao Sr. Paulo Sergio da Silva Araújo,
nº 196/22 ao Sr. Neviton de Oliveira Rosa, nº 197/22 ao Sr. Marco Antonio Ribeiro, nº 198/22 ao Sr. Luiz Gonzaga Teixeira, nº
199/22 ao Sr. Leandro Ramos Pacheco, nº 200/22 ao Sr. Leandro Borges Cabral, nº 201/22 ao Sr. Laerce Bastos de Souza, nº
202/22 ao Sr. José Genito de Freitas, nº 203/22 ao Sr. Jorge André Fidelis, nº 204/22 ao Sr. Higino Carlos de Carvalho, nº
205/22 ao Sr. Evaldo José de Paula, nº 206/22 ao Sr. Elzo Marques Tenente, nº 207/22 ao Sr. Douglas de Souza Oliveira, nº
208/22 ao Sr. Diocel Teixeira Lima, nº 209/22 ao Sr. Claudir Pereira de Souza, nº 210/22 ao Sr. Antônio Manoel Fernandes
Filho, nº 211/22 ao Sr. Amilton da Conceição Soares, e nº 212/22 ao Sr. Adriano Rodrigues Candido; de autoria do Vereador
Marcos Machado: nº 213/22, ao Sr. Marcos Roberto de Mello Canto; de autoria do Vereador Adriano Martins: nº 234/22, a
Sra. Maria Auxiliadora Martins; de autoria do Vereador Raphael Branco: nº 242/22, a Focus Center Sistema de Automação;
o Ofício nº 597/21, da Comarca de São José, de protocolo nº 223/22, que solicita informações sobre a disponibilidade de
datas nos dias de semana para a realização de sessão plenária do júri; e os requerimentos de autoria Servidores da
Educação: nº 161/22, sobre a criação de leis que promovam transparência gastos dos recursos públicos; nº 162/22, que
requer o envio de solicitação a Secretaria de Educação de diversas informações; e nº 163/22, que requer certidão de inteiro
teor do Requerimento nº 1.410/21 e Ofício GP 634/21; A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou
a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos, em especial ao Fernando Tobias e a Darli
Lima presentes nesta Casa. Mencionou o retorno dos trabalhos legislativos no ano de 2022, relatando que as ações de um
vereador não cessam durante o recesso parlamentar pois é um momento que se fazem ainda mais presentes junto à
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população. Agradeceu a Deus por mais um ano de vida, expressando o quanto se sente honrado em ocupar uma cadeira
nesta Casa Legislativa, cuja mesma gera um sentimento de responsabilidade e dever, ressaltando ainda que o poder emana
do povo e que o mesmo é exercido por meio dos representantes eleitos como está escrito na Constituição Federal,
agradecendo mais uma vez a população de São José do Vale do Rio Preto por elegê-lo como seu representante. Relatou o
quanto foi procurado no recesso parlamentar por conta de serviços públicos que não estão chegando até a população,
destacando as péssimas condições das estradas vicinais, pontuando que muitos transtornos poderiam ter sido evitados
se houvesse por parte da Secretária de Obras um planejamento e uma manutenção dessas vias, citando como exemplo a
Estrada dos Pinheiros, São Lourenço, Íris, Palmeiras, Glória, Contentas e Quicés. Mencionou que esteve visitando a
estrada do Quicés, estrada esta que liga o Rio Bonito ao Brejal, informando que já foram feitas várias indicações solicitando
melhorias na mesma e que neste local existe também um trecho que pertence à Petrópolis, no qual também está se fazendo
omisso no atendimento a esta situação, e informou que se felicita, que de forma unânime no final do ano de 2021 através
de emendas que foram feitas ao orçamento, ocorrerá a disponibilidade em relação à execução de uma rede de captação
pluvial e também o asfaltamento nesta via, frisando também que espera que o governo cumpra o mais breve possível após
o período das chuvas. Relatou muitos reclames em relação a saúde, mencionando filas longas de espera para a realização
de exames, cirurgias, atendimentos de fisioterapia, atendimentos psicológicos e psiquiátricos, relatando que não por é
falta de recursos, visto que está em seu quarto mandato como vereador e que nunca houve um orçamento tão bom para
nosso Município. Finalizou parabenizando o Presidente desta Casa Legislativa Marcos Machado pela condução da
mesma, enfatizando a importância desta Casa estar de mãos dadas e legislar juntos em prol de toda população, deixando
ainda o seu apelo ao Poder Executivo para que possam estar mais preocupados com pessoas, pois é de fato o mais
importante. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou desejando boa
noite a todos. Expressou gratidão a Deus por estarem nesta Casa Legislativa em mais um ano representando a população
da nossa cidade, mencionando que durante todo o recesso parlamentar trabalharam constantemente, frisando ainda o
quanto se alegra ao servir. Relatou que durante o recesso muitas denúncias foram feitas e com isso pediu uma atenção
especial por parte do Poder Executivo em relação as estradas em nosso Município, pontuando que sabe do agravante
diante as fortes chuvas, mas que por já estarem cheias de buracos a situação só se agrava. Mencionou que no início do
ano de 2021 visitou os postos de saúde do nosso Município, relatando que alguns estão insalubres, pontuando que foi
feita uma documentação e que a mesma foi passada a Secretária de Saúde, mas que ao retornar aos mesmos neste ano a
situação está pior. Informou que muitos PSFs precisam de reformas ou novos postos de saúde pois o problema é visível,
enfatizando o quanto é inadmissível ver as coisas não andarem para a frente, paradas ou retrocedendo. Mencionou uma
indicação de sua autoria realizada no ano de 2021, cuja mesma solicitava a mudança de local de uma caixa receptora de
água na subida do morro da Glória e que até o momento nada foi feito, pontuando que escorre água o tempo inteiro e
consequentemente o asfalto está todo destruído naquele local. Citou o retorno das reuniões do Plano Diretor Municipal,
relatando nesta a presença do Secretário de Defesa Civil e de Ordem Pública, enfatizando sua cobrança ao mesmo a
respeito do ponto de ônibus que antecede a nova instalação da Policlínica Municipal, onde o mesmo oferece riscos a
pedestres e por quem transita, necessitando de mudança ou transferência para garantir a segurança. Relatou que muitos
reclames foram feitos em relação as Quadras Municipais, citando que muitas delas estão com goteiras e que diante o
tempo de chuvas muitas encontram-se impossibilitadas para o uso, assim como os banheiros que se encontram em estado
crítico, e ainda o Campo Municipal Raulzão, que precisa urgentemente de uma reforma. Finalizou pedindo encarecidamente
ao Poder Executivo, como representantes da população, que olhe por essas demandas e tantas outras que a população
necessita. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcos Machado que iniciou cumprimentando
a todos, em especial ao Fernando Tobias presente nesta Casa Legislativa. Mencionou que é um prazer estar trabalhando
ao lado de seus pares em mais um ano, dizendo que todos juntos, com o mesmo pensamento, são mais fortes, ressaltando
ainda a importância de pensar na população e no Município de São José do Vale do Rio Preto como um todo e que querem
que realmente as coisas aconteçam dentro da nossa cidade. Frisou que sabe que existem muitas dificuldades, mas
pontuou que hoje temos um governo com a maior receita de todos os tempos em questão de orçamento, e que acreditando
nesse governo, como representantes da população, esperam ter respostas. Citou que o período que estamos vivendo é
muito delicado por conta das chuvas e que isso gera muitos problemas, relatando ainda o desdobramento da Secretaria de
Obras para o atendimento em todas localidades. Mencionou que como servidor e defensor da saúde há 35 anos, em grande
parte destes anos exercendo como enfermeiro, sabe das dificuldades enfrentadas nessa área, mas ressalta que hoje
possuem um bom orçamento e que é possível se trabalhar com o mesmo, sendo necessário então se pensar na gestão, em
como está acontecendo e de que forma está sendo feito, em busca de melhorias, pois temos um bom hospital e um centro
cirúrgico de excelência. Relatou que foi procurado por um servidor público, médico, que atua na cidade por meio de um
processo licitatório, cujo mesmo relatou que não está recebendo nos últimos meses e que foi informado que era por
motivos de um processo que se encontra nesta Casa Legislativa para votação, e com isso o Vereador Marcos frisou que
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não existe nenhum processo aguardando votação nesta Casa sobre este assunto, enfatizando que todos os projetos e
processos que chegam são tratados com a mesma seriedade, sendo analisados com cautela e agilidade. Mencionou uma
indicação de sua autoria feita no ano de 2021, cuja mesma solicitava uma sala de curativos visto que muitos pacientes com
feridas não possuem condições financeiras para arcar com um tratamento particular e que em muitos casos é necessário um
acompanhamento, sendo preciso então se deslocar para cidades vizinhas, mas que se alegra ao saber que no início do mês
de março desde ano esta sala estará funcionando e que a mesma será um ganho muito importante para nosso Município,
destacando ainda que possuímos em nossa cidade um enfermeiro especializado, que por sua vez tem feito um trabalho
exemplar. Informou que a área de oftalmologia do Município está com aparelhos novos, diante uma excelente indicação do
Vereador Adriano Martins, e que hoje o Dr. Elias consegue realmente examinar melhor os pacientes. Finalizou agradecendo
a todos os servidores desta Casa por todo trabalho até aqui, e pedindo que Deus os abençoe e os dê sabedoria para
continuarem nessa caminhada. Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia, quando o Sr. Presidente
informou que esta sessão se destina exclusivamente à escolha dos membros das Comissões Permanentes. A seguir,
tiveram início as eleições para preenchimento das comissões permanentes, para o ano de dois mil e vinte e dois, na forma
do que dispõe o art. 34 do Regimento Interno. A seguir, um a um, os Srs. Vereadores foram convidados a manifestarem seus
votos de forma oral, Comissão por Comissão, nesta ordem: Comissão de Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e
Fiscalização; de Educação, Cultura e Juventude; de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; e de Urbanismo,
Infraestrutura Municipal e Segurança Pública. Ao final do encerramento das votações, os secretários Francisco Bulhões
e Adriana Nardy anunciaram os três mais votados e eleitos. Para a Comissão de Justiça e Redação foram votados os
seguintes Srs. Vereadores: Adriana Nardy, Francisco Bulhões, e Jaqueline Hiat, que receberam 8 (oitos) votos cada um; os
demais vereadores não foram votados. Para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização foram votados os seguintes
Srs. Vereadores: Adriano Martins, Jaqueline Hiat e Raphael Branco, que receberam 8 (oito) votos cada um; os demais
vereadores não foram votados. Para a Comissão de Educação, Cultura e Juventude foram votados os seguintes Srs.
Vereadores: Adriana Nardy, Luis de Souza e Raphael Branco, que receberam 8 (oito) votos cada um; os demais vereadores
não foram votados. Para a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor foram votados os seguintes Srs.
Vereadores: Daniela de Carvalho, Jaqueline Hiat e Adriano Martins, que receberam 8 (oito) votos cada um; os demais
vereadores não foram votados. Para a Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública foram
votados os seguintes Srs. Vereadores: Daniela de Carvalho, Francisco Bulhões e Luis de Souza, que receberam 8 (oito)
votos cada um; os demais vereadores não foram votados. Em face do resultado apurado, o Sr. Presidente declarou eleitos
e empossados para integrarem as Comissões Permanentes, na Sessão Legislativa Ordinária em curso, os seguintes Srs.
Vereadores: Comissão de Justiça e Redação – Adriana Nardy, Francisco Bulhões, e Jaqueline Hiat; Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização – Adriano Martins, Jaqueline Hiat e Raphael Branco; Comissão de Educação, Cultura e Juventude
– Adriana Nardy, Luis de Souza e Raphael Branco; Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor – Daniela
de Carvalho, Jaqueline Hiat e Adriano Martins; e Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública
– Daniela de Carvalho, Francisco Bulhões e Luis de Souza. A seguir, o Sr. Presidente informou aos membros das Comissões
Permanentes que, na forma do art. 35 do Regimento Interno Cameral, cada uma das Comissões deverá se reunir, sob a
presidência do seu membro mais idoso, para a escolha de seu Presidente e Vice-Presidente, providência que deverá ser
tomada no prazo de 05 (cinco) dias. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e cinquenta 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 17 de
fevereiro, às 17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos de Lei 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 quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois. GLCO.


