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Ata Extraordinária nº 01/23

Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Terceiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
três, sob a presidência do Sr. Vereador Adriano Martins de Oliveira,
com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Francisco
Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Marcos Antônio Machado e
Marcelo Rabello Neves, e havendo número legal, às nove horas e
trinta minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Marcos Machado para
fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou a Vereadora Adriana Nardy, Primeira Secretária, que fizesse
a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento
Interno Cameral, artigo 63, Inciso I, letra B, do qual constavam: Ofício
GP nº 534/22, de protocolo nº 1.252/22 que encaminha convocação de
reunião extraordinária para deliberar sobre os projetos que cita; Ofício
GP nº 533/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 1.252/22 que trata da
revisão geral de vencimentos dos servidores do Poder Executivo;
Ofício GP que encaminha o Projeto de Lei nº 002/23, que trata da
criação da Função Gratificada de Pregoeiro do Poder Legislativo e
alteração da forma de gratificação; Ofício GP nº 532/22, que encaminha
o Projeto de Lei nº 1.250/22 que autoriza o Executivo a doar um veículo
tipo Van passageiros para a APAE São José; Ofício do Gabinete do
Executivo, de protocolo cameral nº 002/22 que requer a inserção na
convocação extraordinária do Projeto de Lei nº 1.153/22 e do Projeto
de Lei nº 02/23; Ofício GP nº 540/22, de protocolo nº 1.258/22 que
informa veto total ao Projeto de Lei nº 1.201/22 que altera o artigo 1º
da Lei nº 1.843 de 2014; e o Ofício GP nº 521/22, de protocolo nº 1.241/
22 que informa veto total ao Projeto de Lei nº 993/22 que autoriza o
Município recapear trecho da RJ 134. A seguir, não havendo oradores
inscritos para a Fala do Expediente, não havendo Ordem do Dia e não
havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às nove
horas e trinta e nove minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a
sessão, agradecendo a todos e aos que acompanharam a sessão
através da rede social da Câmara, convocando os Vereadores para a
próxima reunião extraordinária a ser realizada neste mesmo dia, às dez
horas com a análise dos projetos de Lei de números nº 1.251/22, 002/
23, 1.250/22 e 1.234/22. E eu, Adriana Nardy, Primeira Secretária, 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 três de janeiro de dois
mil e vinte e três. RXCC.
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Ata Extraordinária nº 02/23

Ata da Segunda Reunião Extraordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, sob a presidência do Sr. Vereador
Adriano Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline
Hiat Dias, Marcos Antônio Machado e Marcelo Rabello Neves, e havendo número legal, às dez horas e vinte e cinco
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, não havendo leitura de matérias no Expediente e não havendo oradores
inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro e segundo turnos dos projetos
de Lei: nº 1.251/22 que trata da revisão geral de vencimentos dos servidores do Poder Executivo; nº 002/23, que trata da
criação da Função Gratificada de Pregoeiro do Legislativo e alteração da forma de gratificação; nº 1.250/22, que autoriza o
Executivo a doar um veículo tipo Van passageiros para a APAE São José, e o Projeto de Lei Complementar nº 1.234/22 que
dispõe sobre a abertura de vaga de provimento efetivo – Técnico de Raio X, todos aprovados de forma unânime pelo
Plenário. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dez horas e quarenta
e cinco minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos e aos que acompanharam a sessão
através da rede social da Câmara, convocando os Vereadores para uma próxima reunião extraordinária a ser marcada após
a recepção pela Presidência dos pareceres dos analistas jurídicos e das comissões permanentes referentes aos projetos de
Lei que foram objetos da convocação extraordinária, para inserções na Ordem do Dia. E eu, Adriana Nardy, Primeira
Secretária, 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 três de janeiro de dois mil e vinte e três.
RXCC.

Ata Extraordinária nº 03/23

Ata da Terceira Reunião Extraordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, sob a presidência do Sr. Vereador
Adriano Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de Carvalho da
Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Marcos Antônio Machado, e havendo número
legal, às dez horas e quinze minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida convidou o
Vereador Marcos Machado para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir o Sr. Presidente convidou a Vereadora
Jaqueline Hiat, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura das Atas de números 1 e 2 das Sessões Extraordinárias
realizadas no dia três de janeiro de dois mil e vinte e três que, depois de lidas foram aprovadas na forma regimental, sem
qualquer ressalva. A seguir o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Adriana Nardy, Primeira Secretária, que fizesse a leitura
das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, Inciso I, letra B, do qual constavam:
Ofício GP nº 12/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 47/2023 que requer autorização para abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 450.000,00 para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e o Projeto de Lei nº
128/23, de autoria da Mesa Diretora que procede a revisão geral dos vencimentos dos servidores do Legislativo referente
ao Exercício de 2023. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
a votação em primeiro e segundo turnos dos projetos de Lei: nº 894/22 que dispõe sobre a abertura de vagas de provimento
efetivo – quatro psicólogos e dois assistentes sociais; nº 1.153/22, que altera a redação dos Artigos 274, 292 e 293;
acrescenta §º Único nos dispositivos da Lei Complementar nº 47, e altera a Tabela 2 do Anexo III da Lei Complementar nº
46; e nº 128/23 que procede a revisão geral dos vencimentos dos servidores do Legislativo; em 1º e 2º turnos, após a
aprovação de Requerimento de Urgência da Comissão de Justiça e Redação, do Projeto de Lei nº 47/23 que autoriza a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 450.000,00 para o CMDCA; e em primeiro turno o Projeto de Lei nº
1.227/22 que revoga os artigos 175 e 176 da Lei nº 106 que instituiu o Código Tributário do Município. Encerrada a Ordem
do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dez horas e quarenta e sete minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos e aos que acompanharam a sessão através da rede social da
Câmara, informando aos Vereadores e ao Plenário que a próxima reunião extraordinária será marcada e anunciada após a
expedição de pareceres pelos analistas jurídicos e pelas comissões permanentes referentes a projetos de Lei que foram
objetos da convocação extraordinária e ainda se encontram em análise. E eu, Adriana Nardy, Primeira Secretária, 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 dezenove de janeiro de dois mil e vinte e três. RXCC.
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Ata Extraordinária nº 04/23

Ata da Quarta Reunião Extraordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, sob a presidência do Sr.
Vereador Adriano Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de
Carvalho da Silva, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves, Marcos Antônio Machado e
Raphael Branco dos Santos, e havendo número legal, às dez horas e quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida convidou o Vereador Marcos Machado para fazer a leitura do texto da
Bíblia Sagrada. A seguir o Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaqueline Hiat, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura
da Ata número 3 da Sessão Extraordinária realizada no dia dezenove de janeiro de dois mil e vinte e três que, depois de lida
foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Adriana Nardy,
Primeira Secretária, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63,
Inciso I, letra B, do qual constava: Ofício GP nº 25/22, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 152/2023 que dispõe
sobre a abertura de vaga de provimento efetivo – quatorze médicos plantonistas clínico/pediatra. A seguir, não havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação do Requerimento de Urgência da
Comissão de Justiça e Redação, solicitando a inserção na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 152/23. Após a aprovação do
Requerimento, o Projeto de Lei Complementar nº 152/2023 foi aprovado de forma unânime em primeiro e segundo turnos.
Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dez horas e cinquenta e nove
minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos e aos que acompanharam a sessão através da
rede social da Câmara, informando aos Vereadores e ao Plenário que a próxima reunião extraordinária será marcada e
anunciada após a expedição de pareceres pelos analistas jurídicos e pelas comissões permanentes referentes a projetos de
Lei que foram objetos da convocação extraordinária e ainda se encontram em análise. E eu, Adriana Nardy, Primeira
Secretária, 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 cinco de janeiro de dois mil e vinte
e três. RXCC.


