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Ata nº 045/18

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Oitava 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 dezoito, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Felipe Machado Cairo
Baltazar, Luis Carlos da Silva, Marcelo Rabello Neves, Lucas Duarte
Rabello, Josélia dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves, Claudio Vieira
Ramos e Fábio Meireles Guerra Júnior, que assinaram o livro de
presença e, havendo número legal, às dezoito horas e quinze minutos
o Sr. Presidente fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis Carlos da Silva para
fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura
da Ata de nº 44, da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e cinco de
setembro de dois mil e dezoito, que, depois de lida foi aprovada, na
forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou que o Vereador Felipe Baltazar, 1º Secretário fizesse a leitura
do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo
63, inciso primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP nº 587/18,
de protocolo nº 723/18, que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações nº 659/18, Ver. Claudio Ramos; Ofício GP nº 589/18,
de protocolo nº 724/18, que informa a disponibilização de link para
acesso ao Portal do Poder Legislativo no Diário Oficial; Ofício GP nº
596/18, de protocolo nº 725/18, que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações nº 662/18, de autoria do Vereador
Claudio Ramos; a Indicação Legislativa nº 727/18, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões; o Requerimento nº 726/18, de autoria
dos Vereadores Lucas Rabello, Felipe Baltazar, Renilda Pereira
Gonçalves e Luis Carlos da Silva, requer a disponibilização do Plenário
da Câmara para realização de solenidade em comemoração ao Dia do
Nascituro; e o Requerimento nº 728/18, da Sra. Fidelíssima Joana Dark
Moreira, para utilização da Tribuna Livre no dia 27, abordando o tema
Privatização da Água. Findas as leituras do Expediente, havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Fábio Guerra que iniciou cumprimentando o Senhor
Presidente, demais vereadores e demais presentes. Relatou a questão
dos ônibus da Educação em péssimo estado de conservação, que
segundo a secretária Rafaela não corresponde com a realidade.
Mencionou a questão do raio-x do hospital que continua quebrado e
que o concerto está sendo providenciado, bem como a máquina de
esterilização. Mencionou a situação crítica em que se encontra a saúde
no Município apesar de todos os esforços e recursos enviados, bem
como toda a fiscalização por parte do Poder Legislativo. Finalizou
agradecendo. Inscrito na Fala do Expediente, o Vereador Lucas
Rabello que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais
vereadores e demais presentes. Justificou a transferência da audiência
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Seminário sobre o trânsito para o dia 11 outubro. Ressaltou a comemoração no dia 8 de outubro que é o dia nacional do
nascituro pelo direito à vida e que haverá neste dia sessão solene, relembrando a satisfação de no ano anterior ter aprovado
duas leis distintas em conjunto com a vereadora Renilda e Vereador Pantanal, que tratam basicamente sobre o mesmo
assunto que é o direito de nascer, que trata do tema pelo direito à vida pelo direito de nascer e contra o aborto, aproveitando
a oportunidade para convidar a todos.  Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite. Inscrita para utilização da
Tribuna Livre, a Senhora Fidelíssima Joana Dark Moreira que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais
vereadores e demais presentes. Ressaltou seu respeito e admiração pelos vereadores e na qualidade de munícipe se manifestou
contra a privatização da água. Finalizou desejando uma boa noite e agradecendo. Terminada a lista de Vereadores inscritos
para a Fala no Expediente, havendo Ordem do Dia passou-se a votação o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela
rejeição e arquivamento do Projeto de Lei nº 635/18, de autoria do Poder Executivo, que requer autorização para proceder
concessão ou permissão dos serviços públicos de abastecimento de água potável nas condições que menciona. Após a
discussão o projeto foi votado e aprovado de forma unânime. A seguir foram votadas e aprovadas as Indicações Legislativas
de nºs 675/18, de autoria do Vereador Felipe Baltazar, nºs 710, 714, 715, 717 e 727/18, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões, e nº 722/18, de autoria do Vereador Fábio Guerra. Terminada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos
para as Explicações Pessoais, às dezenove horas e trinta e oito minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Srs. Vereadores para a
próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia dois de outubro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos,
quando estarão na Ordem do Dia os projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Felipe
Baltazar, 1º 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 dezoito.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
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Ata nº 046/18

Ata da Quadragésima Sexta Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello,
Josélia dos Santos e Fábio Meireles Guerra Júnior, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete
horas e cinquenta e sete minutos o Sr. Presidente fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida,
convidou o Vereador Luis Carlos da Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
que o Vereador Fábio Guerra, 2º Secretário ad hoc fizesse a leitura da Ata de nº 45, da Sessão Ordinária realizada no dia
vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito, que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva.
Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Lucas Rabello, 1º Secretário ad hoc fizesse a leitura do Expediente, de
acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP nº 599/18, de
protocolo nº 729/18, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 681/18, de autoria do Vereador Claudio
Ramos; Ofício GP nº 600/18, de protocolo nº 730/18, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 684/
18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; Ofício GP nº 598/18, de protocolo nº 731/18, que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações nº 686/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; Ofício GP nº 602/18, de protocolo nº
732/18, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 663/18, de autoria da Comissão de Educação, Cultura,
Saúde e Meio Ambiente; Ofício GP nº 601/18, de protocolo nº 733/18, que encaminha pronunciamento da Procuradoria
com referência ao Projeto de Lei nº 372/18; Ofício GP nº 603/18, de protocolo nº 734/18, que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações nº 652/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; Ofício GP nº 607/18, de protocolo nº
736/18, que encaminha Relatório de Emendas Parlamentares solicitado na forma do Ofício nº 294/18; Ofício GP nº 608/
18, de protocolo nº 737/18, que informa encaminhamento das Indicações Legislativas aos setores competentes; Ofício GP
nº 610/18, de protocolo nº 738/18, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 683/18, de autoria do
Vereador Claudio Ramos; Ofício GP nº 609/18, de protocolo nº 739/18, que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações nº 682/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; Ofício PRS/SSE/CSO nº 33458/18, protocolo nº 735/
18 – TCE/RJ, que informa regularidade com quitação plena das contas do responsável pelos Bens Patrimoniais do Legislativo;
e o Ofício nº 088/18, de protocolo nº 741/18, da direção da 196ª Zona Eleitoral, que requer a disponibilização de veículo
e motorista para atuar nos dias 7 e 28 de outubro, primeiro e segundos turnos das Eleições Nacionais. Findas as leituras do
Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que iniciou
cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores e demais presentes. Mencionou mais um vez o raio x quebrado e
disse que participou de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde onde cobrou dos responsáveis soluções, mencionando
ainda a questão dos remédios e outras demandas de extrema necessidade para o Munícipio. Finalizou desejando uma boa
noite. Terminada a lista de Vereadores inscritos para a Fala no Expediente, não havendo Ordem do Dia e havendo oradores
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inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Srs. Vereadores Lucas Rabello e Fábio Guerra. Terminada a
lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta e seis minutos o Sr. Presidente deu por encerrada
a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Srs. Vereadores
para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia nove de outubro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta
minutos, quando estarão na Ordem do Dia os projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu,
Lucas Rabello, 1º Secretário ad hoc, 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 quatro de outubro
de dois mil e dezoito.

Ata nº 047/18

Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, sob a presidência
do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Felipe Machado Cairo Baltazar, Lucas
Duarte Rabello, Josélia dos Santos, Marcelo Rabello Neves e Claudio Vieira Ramos, que assinaram o livro de presença e,
havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e um minutos o Sr. Presidente fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, convidou o pastor Claudio Lima para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir,
o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura da Ata de nº 46, da Sessão Ordinária
realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezoito, que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental, sem
qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Felipe Baltazar, 1º Secretário fizesse a leitura do
Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP
nº 618/18, de protocolo nº 743/18, que responde o Ofício nº 265/18, referente à convocação dos aprovados no Concurso
Público; Ofício GP nº 619/18, de protocolo nº 744/18, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 685/
18 de autoria do vereador Claudio Ramos; Ofício GP nº 612/18, protocolo nº 742/18, que encaminha o Projeto de Lei
que institui os benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social; os Requerimentos de
Informações de nºs 745, 746, 747, 748 e 749/18, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e as Indicações Legislativas de
nºs 750, 751, 752 e 753/18, de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Findas as leituras do Expediente, havendo oradores
inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Rabello que iniciou cumprimentando o Senhor
Presidente, demais vereadores e demais presentes. Parabenizou os deputados com votação expressiva em São José, bem
como o vereador Marcelo pela sua votação expressiva e a candidata Adriana. Discorreu sobre a sessão solene sobre o Dia
do Nascituro realizada no dia seguinte às eleições. Mencionou sobre o projeto da vereadora Josélia que foi aprovado por
unanimidade a denominação do logradouro público Noêmia Azevedo em Brucussú e que foi protocolado pelo Poder
Executivo solicitando a revogação desta lei com pouquíssimos argumentos, ressaltando seu posicionamento pela reprovação
da revogação.  Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite. Inscrito na Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Marcelo Neves que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores e demais presentes. Agradeceu os
2.022 votos recebidos na cidade.  Parabenizou a professora Adriana pela votação. Agradeceu a cada vereador pelo apoio
e respeito.  Mencionou a questão do raio x do hospital que se encontra quebrado, sendo que foi aprovado um crédito
suplementar de quase 900 mil, questionando o que está sendo feito com o dinheiro.  Neste sentido, solicitou que a secretaria
de saúde e demais diretores do hospital fosse convocados para prestar esclarecimentos com a maior brevidade possível,
bem como fosse feito o convite ao Ministério Público na pessoa da doutora Vanessa para que estivesse presente. Finalizou
desejando uma boa noite e agradecendo. Terminada a lista de Vereadores inscritos para a Fala no Expediente, não havendo
Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e cinco minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário,
convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia onze de outubro de dois mil e
dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, quando estará na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 372/18, além de outros
projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Felipe Baltazar, 1º 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 nove de outubro de dois mil e dezoito.
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