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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Ata nº 001/19
Ata da Primeira Reunião Ordinária da Terceira Sessão da Oitava Legislatura
da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos
dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, sob a
presidência do Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos
Vereadores Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santos, Adriano Martins
de Oliveira, Claudio Vieira Ramos, Luís Carlos da Silva e Fábio Meireles
Guerra Júnior, 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 Vereador
Luis Carlos da Silva para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo Secretário, Vereador
Claudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 2, da Sessão
Extraordinária realizada no dia dezessete de janeiro de dois mil e dezenove,
que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva.
Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meireles Guerra
Júnior, Primeiro Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de acordo
com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do
qual constavam: Ofício GP nº 028/19, de protocolo nº 021/19 que atende
solicitação do Vereador Marcelo Neves, encaminhada através do Ofício nº
415/18; Ofício GP nº 047/19, de protocolo nº 039/19 que encaminha
Projeto de Lei Complementar que cria o Cargo Comissionado de Diretor
Técnico de Enfermagem do SAMU; Ofício GP nº 051/19, de protocolo
nº 042/19 que informa impossibilidade da secretária municipal de Meio
Ambiente comparecer à Audiência Pública; Ofício GP nº 053/19, de
protocolo nº 043/19 que encaminha e comunica cópia de Ofício do
TCE/RJ, ref. processo da RGF 2º QUAD/2018; Ofício GP nº 052/19,
de protocolo nº 044/19 que encaminha resposta referente ao Ofício nº
006/19 de autoria do Vereador Marcelo Neves; Ofício GP nº 055/19, de
protocolo nº 048/19 que encaminha veto total ao Projeto de Lei nº
019/19 que trata da Revisão Geral dos Vencimentos dos Servidores;
Ofício GP nº 057/19, de protocolo nº 068/19 que encaminha o Projeto
de Lei que trata do Plano Diretor Municipal; Ofício GP nº 066/19, de
protocolo nº 072/19 que requer abertura de Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 2.284.500,00 para construção de Centro Administrativo e
reforma de escola municipal; Ofício GP nº 068/19, de protocolo nº
073/19 que informa a suspensão temporária dos efeitos de
desmembramento; Ofício GP nº 069/19, de protocolo nº 074/19 que
encaminha cópia do Contrato nº 4053/18 celebrado entre o Município e a
empresa Produsa Ltda EPP; Ofício GP nº 077/19, protocolo nº 085/19 –
Encaminha Mensagem do Prefeito referente abertura do Terceiro Ano da
8ª Legislatura; Projeto de Lei nº 007/18 de autoria da Vereadora Josélia
dos Santos que trata da instituição do Programa São José Mais Saudável
na área de esportes; Projeto de Lei nº 008/18 de autoria da Vereadora
Josélia dos Santos que trata da inclusão de informações sobre andamento



ANO X nº 1.584 - 3ª-feira
26 de março de 20192 INTERNET REPRODUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
http://www.cmsjvrpreto.rj.gov.br

de obras no Portal da Transparência; Projeto de Lei nº 032/19 de autoria do Vereador Claudio Ramos que altera a Lei nº 1.434, que
inseriu a Conferência da SEMIPA no Calendário Oficial; Requerimento nº 045 – Vereador Claudio Ramos – Requer agendamento
de Audiência pública com a ENEL Brasil; Indicações Legislativas de nºs 005, 034 a 037/19, de autoria do Vereador Fábio
Guerra; nºs 009 a 012, e 014/19, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; nºs 013 e 057/19, de autoria do Vereadores Francisco
Bulhões e Marcelo Neves; nºs 075 a 077/19, de autoria do Vereador Adriano Martins de Oliveira; e nº 030/19, de autoria do
Vereador Claudio Ramos; e o Ofício de protocolo nº 071/19, da ACIRTUVALE, sugerindo a criação de um consórcio visando
o reasfaltamento da Rodovia Bianor Esteves. Finda a leitura do Expediente, o Sr. Presidente convidou o prefeito Gilberto
Martins Esteves para ocupar a Tribuna, em atenção ao Art. 83 da Lei Orgânica Municipal, e que fizesse pronunciamento, em nome
do Poder Executivo, por ocasião do início das atividades legislativas, o Sr. Prefeito que iniciou sua fala cumprimentando o Sr.
Presidente e os demais presentes, desejando sucesso a todos neste biênio que tem início. Parabenizou o vereador Adriano Martins
que na qualidade de primeiro suplente do vereador Felipe Baltazar assumindo pela primeira vez sua função participando da
primeira sessão pública. Em seguida realizou a leitura do Ofício GP nº 077/19, de protocolo nº 085/19, que trazia na mensagem
um balanço dos dois primeiros anos da sua administração, e também discorria sobre as ações futuras a serem realizadas no
próximo biênio. Dirigindo-se novamente ao Sr. Presidente, desejou que este ano de 2019 seja bastante profícuo para São José do
Vale do Rio Preto para que o trabalho do Executivo e Legislativo possa colher frutos e oferecer esses frutos para a comunidade que
que é a razão de tudo isso e da emancipação. Registrou que, ao contrário do ano passado, quando encaminhou um oficio relatando
notícias tristes e as dificuldades que foram enfrentadas no primeiro ano, nesta oportunidade trazia notícias mais suaves de
conquistas no ano de 2018, e também metas que juntos, Executivo e Legislativo, buscarão para o ano de 2019. A seguir, havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador Fábio Guerra que cumprimentou a todos, agradecendo
a confiança para ocupar a cadeira de primeiro secretário, deu aos cumprimentos ao vereador Adriano Martins que está inicializando
como vereador, agradecendo ao corpo técnico, ao Marcelo Ramos em especial ao diretor jurídico as pessoas que trabalham com ele
no dia a dia. Expressou elogios ao Senhor prefeito Gilberto Esteves pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, conseguindo
equilibrar a finanças do município, porém foi reforçado ao Senhor prefeito que há necessidade de avançar, ter serviço na questão
de obstetra no hospital imediatamente, a ambulância do município que esta precária e em questão do ônibus da viação Teresópolis,
para que o Senhor prefeito reveja, sendo certo que não e a causa do transtorno no trânsito da cidade. Desejou que em 2019, na sua
administração, que junto com o governador que teve uma votação esplendorosa, que prometeu recapear a estrada do Poço Fundo,
reconhecendo que a Estrada Silveira da Motta não é de competência do município, deixou claro que o secretario Rogério está tendo
participação nos atendimentos às margens das estradas, faltando agora dois anos para o término do seu mandado que não tem
ambição nenhuma e está muito à vontade por tentar perpetuar o que for melhor para a população, finalizou agradecendo ao Sr.
Presidente pela confiança. 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, teve início as eleições para
preenchimento das comissões permanentes, para o ano de dois mil e dezenove, 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 Urbanismo e Infraestrutura Municipal; de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente; de
Finanças, Orçamento e Fiscalização; e de Justiça e Redação. Ao final do encerramento da votação de cada uma das comissões, o
Primeiro Secretário, Vereador Fábio Guerra anunciava os três mais votados e eleitos. Para a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura
Municipal, foram votados os seguintes Srs. Vereadores: Adriano Martins, que recebeu 7 (sete) votos; Josélia dos Santos, que
recebeu 6 (seis) votos; Lucas Rabello, que recebeu 6 (seis) votos; Fábio Guerra, que recebeu 1 (um) voto; e Marcelo Neves, que
recebeu 1 (um) voto. Os vereadores Claudio Ramos, Renilda Gonçalves e Luis Carlos da Silva não foram votados. Para a
Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente foram votados os seguintes Srs. Vereadores: Fábio Guerra, que recebeu
7 (sete) votos; Josélia dos Santos, que recebeu 7 (sete) votos; Luis Carlos da Silva, que recebeu 5 (cinco) votos; Claudio Ramos, que
recebeu 1 (um) voto; e Renilda Pereira Gonçalves, que recebeu 1 (um) voto. Os vereadores Fábio Guerra, Adriano Martins e
Marcelo Neves não foram votados. Para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização foram votados os seguintes Srs.
Vereadores: Marcelo Neves, que recebeu 7 (sete) votos; Josélia dos Santos, que recebeu 7 (sete) votos; Luis Carlos da Silva, que
recebeu 5 (cinco) votos; Claudio Ramos, que recebeu 1 (um) voto; e Renilda Pereira Gonçalves, que recebeu 1 (um) voto. Os
vereadores Lucas Rabello, Marcelo Neves e Adriano Martins não foram votados. Para a Comissão de Justiça e Redação foram
votados os seguintes Srs. Vereadores: Marcelo Neves, que recebeu 7 (sete) votos; Claudio Ramos, que recebeu 7 (sete) votos;
Fábio Guerra, que recebeu 6 (seis) votos; e Luis Carlos da Silva, que recebeu 1 (um) voto. Os vereadores Renilda Pereira, Adriano
Martins, Lucas Rabello e Josélia dos Santos 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 Urbanismo e Infraestrutura Municipal – Adriano Martins Lucas Rabello e Josélia dos Santos; Comissão de
Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente – Fábio Guerra, Josélia dos Santos e Luis Carlos da Silva; Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização – Marcelo Neves, Claudio Ramos e Luis Carlos da Silva; e Comissão de Justiça e Redação – Marcelo
Neves, Claudio Ramos e Fábio Guerra. A seguir, o Sr. Presidente informou aos membros das Comissões Permanentes que, na
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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 dezenove horas e cinquenta e um
minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no
plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e um de fevereiro de dois mil e
dezenove, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia ainda não definida. E eu, Fábio Guerra, 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 dezenove de fevereiro de dois mil e dezenove.

Ata nº 002/19
Ata da Segunda Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santos,
Adriano Martins de Oliveira, Claudio Vieira Ramos, Luís Carlos da Silva, Fábio Meireles Guerra Júnior 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 o Sr. Dalmo Machado para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo Secretário, Vereador Claudio Vieira Ramos, não fizesse a leitura da ata de nº 1,
da Sessão Ordinária realizada no dia dezenove de fevereiro de dois mil e dezenove, por questão da falta de energia. Logo após, o
Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior, Primeiro Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de
acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: o Requerimento de instauração
de processo de cassação do prefeito municipal protocolado pelo vereador Claudio Vieira Ramos. Finda a leitura do Expediente,
o Sr. Presidente convidou todos os Vereadores para à votação da abertura do processo de instauração para a cassação do Sr. Prefeito
Protocolado nesta casa sob o nº 110/19, resultando 6 votos a favor e 1 contra. O Sr. Presidente solicitou que fosse realizado
sorteio para composição da comissão processante, sendo sorteados os Vereadores Adriano Martins, A Vereadora Renilda Pereira
Gonçalves e o Vereador Lucas Rabello. O Presidente convocou dez minutos de pausa para que a comissão sorteada deliberasse
sobre seus membros. Reiniciada a sessão restou definido entre eles a seguinte composição o vereador Lucas Rabello como
Presidente, a vereadora Renilda Pereira Gonçalves como relatora e o vereador Adriano Martins como membro. A seguir, havendo
oradores inscritos para a fala do Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador Claudio Vieira Ramos que cumprimentou a todos e
dissertou sobre seu protocolo e seus motivos para a cassação ao Sr. Prefeito Gilberto Martins Esteves. O Sr. Vereador Lucas
Rabello agradeceu os votos que teve para comissão de Urbanismo e Infraestrutura, parabenizou o vereador Claudio Vieira Ramos
pela atitude parabenizou o grupo acorda São José, o grupo Renasce São José informou a todos que a reunião da comissão de
Urbanismo e Infraestrutura será todas as terças-feiras, no terceiro andar desta casa, às 16horas. Sr. Vereador Fábio Guerra
agradeceu os votos que teve para comissão Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente, relatou ainda sobre a precariedade da
saúde do Município bem como as estradas, a falta de água e sua visita a escola Municipal Santa Isabel.  Findas as falas no
Expediente, não tendo ordem do dia, passou-se às explicações pessoais, reiterando o vereador Lucas todo o mencionado
anteriormente. O Presidente da Casa agradeceu o grande números de presentes mencionou que podia estar sempre assim e que
na próxima sessão analisarão o projeto de lei nº019/19 o 546/18,781/17 e 0320807/19 e que terá a audiência para fins do reajuste
dos Servidores Municipais, Às dezenove horas e trinta e sete minutos, O Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo
a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião
ordinária, a ser realizada no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem
do Dia ainda não definida. E eu, Fábio Meireles Guerra Júnior, 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 seis dias de fevereiro de dois mil e dezenove.

Ata nº 003/19
Ata da Terceira Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santos,
Adriano Martins de Oliveira, Luís Carlos da Silva e Fábio Meireles Guerra Júnior, que assinaram o livro de presença e, havendo
número legal, às dezoito horas, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Vereador
Luís Carlos da Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Lucas Duarte
Rabello, fizesse a leitura da ata de nº 1 e 2, da Sessão Ordinária realizada no dia dezenove e vinte e seis de fevereiro de dois mil e
dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior, Primeiro Secretário, fizesse a leitura
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do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Projeto de
Resolução nº115/19 - Vereador Renilda Pereira Gonçalves (Prêmio Bernadeth Madeira Dias à Sra. Solange Ferreira Pereira) -
Requerimento de informações de nº 088 a 099/19- Vereador Claudio Ramos – indicações legislativas de nºs 015 e 016, 025 a 027,
049 a 056, 058 a 067,082 e 083/19 – Vereador Francisco Bulhões – indicações legislativa nº 038, 041 e 087, 108 e 109/19 – Vereador
Fábio Guerra – indicação legislativa nº 111 e 112/19 – Vereador Adriano Martins – indicações legislativa nº 084/19 – Vereador
Claudio Ramos – Oficio de Protocolo nº 100/19 – ACIRTUVALE- sugerindo a criação de um posto de Procon através de
convênio – Oficio de Protocolo nº 113/19 – Sindicato dos trabalhadores rurais. Finda a leitura do Expediente, O Sr. Presidente
agradece a presença dos secretários Vanderlei, Cláudia, Gilson, Rafaela e Bernard e ao Dr. Alexandre Quintella. Havendo oradores
inscritos para a fala do expediente, usou a tribuna o Sr. Presidente Francisco Lima Bulhões que em cumprimento a todos, fez uma
menção preocupado com a precariedade do atendimento do Hospital Maternidade Santa Terezinha em nível de algumas
emergências, bem como atendimentos em nível de recepção e de translado, destacando que a secretaria de saúde e o prefeito devem
se preparar para a possibilidade de ter que atender. Ressaltou que em relação a secretaria de obras recebe muitas cobranças como
tapa-buraco, roçada quanto a capina em vários bairros. Inscrito na fala do expediente usou a tribuna também o vereador Fábio
Guerra que cumprimentou a todos, também ressaltando a precariedade do sistema de saúde, sempre pendurado em ações
judiciais. Pontuou que na sala de emergência do hospital não tem um ventilador, ar condicionado quebrado na sala de atendimento,
dentre outros problemas.  Na fala do expediente usou ainda a tribuna o vereador Lucas Rabello que cumprimentando a todos,
mencionou o Sr. Felipe Baltazar que agora chefe de Gabinete, estando em Brasília ainda não trouxe notícias dos recursos que foi
buscar para o município. Ressaltou também que eles conseguiram R$200.000 para serem cadastrados essa semana com e deputado
Hugo leal e R$500.000 a serem cadastrados pelo Deputado Sóstenes Cavalcante, ambos para secretaria de saúde, para pagamento
de média e alta complexidade. Findas as falas no expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e
segundo turnos do projeto de Lei nº019/19 – Não acolhimento do veto total – Revisão Geral dos vencimentos dos servidores
da administração – Exercício de 2019- sendo unanime a não recepção do veto. Foram ainda votados e aprovados os requerimentos
de informações nº1064/18, 0078/19, na forma do que dispõe o art. 34 do Regimento Interno. Encerrada a Ordem do Dia haviam
inscritos para as Explicações Pessoais o Vereador Lucas Rabello, o vereador Fábio Guerra, a vereadora Josélia, a vereadora Renilda
e após o seu pronunciamento, não havendo mais inscritos para as explicações pessoais o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
às dezenove horas e vinte e seis minutos, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário,
convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia sete de março de dois mil e dezenove, às
dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia os projetos de leis que forem deliberados pelas comissões permanentes. E
eu, Fábio Guerra, 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 fevereiro de dois
mil e dezenove.

Ata nº 004/19
Ata da Quarta Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco
Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santos, Adriano
Martins de Oliveira, Claudio Vieira Ramos, Luís Carlos da Silva e Fábio Meireles Guerra Júnior, que assinaram o livro de presença
e, havendo número legal, às dezesseis horas e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em
seguida, convidou o Sr. Josias Gonçalves para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente informou que
a ata não seria lida por questão de problemas técnicos. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meireles Guerra
Júnior, Primeiro Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constavam: –Projeto de Lei nº122/19 – Vereador Lucas Rabello - Torna obrigatório o hasteamento da
Bandeira Nacional e a execução do Hino nas Escolas Públicas e Privadas da Rede Municipal de Ensino -  Projetos de Resolução nºs
126/19 e 127/19 – Vereadora Josélia dos Santos (Prêmio Bernadeth Madeira Dias à Sra. Clarice Conceição da Silva e a Sra. Zilda
Maria da Conceição) – Projeto de Resolução nºs 132/19 – Vereador Fabio Meirelles Guerra Junior (Prêmio Bernadeth Madeira
Dias à Sra. Nazir Pacheco Furtado) – Projetos de Resolução nºs 133/19 – Vereador Adriano Martins de Oliveira (Prêmio
Bernadeth Madeira Dias à Sra. Maria Claudia Ladeira Leite).– Projetos de Resolução nºs 134/19 e 135/19 – Vereador Lucas Duarte
Rabelo (Prêmio Bernadeth Madeira Dias à Sra. Ledyr Therezinha Machado Agostinho e a Sra. Eva Santos Oliveira) – Requerimento
de Informações de nº 137 – Vereador Lucas Duarte Rabello – Indicações Legislativas de nºs 118/19 a 120/19 – Vereadora Renilda
Pereira Gonçalves – Indicação Legislativa nº 130/19 – Vereador Fábio Guerra – Moção de Aplausos nº 117/19 – Vereadores Lucas
Duarte Rabello e Renilda P. Gonçalves, a Marcelo Fernando Ramos – Moção de Aplausos nº 128/19 – Vereadores Lucas Duarte
Rabello e Renilda P. Gonçalves, a Portal de Noticia São José News. Finda a leitura do Expediente, o Sr. Presidente convidou para
ocupar a Tribuna, em atenção ao Art. 83 da Lei Orgânica Municipal o Sr. Vereador Lucas Rabello que em cumprimento a todos e
falou do seu projeto de lei juntamente com o vereador Cláudio Ramos e a Vereadora Renilda que trata da obrigatoriedade de
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execução do Hino Nacional e Hasteamento da Bandeira nas Escolas de todo o município. Relatou uma denúncia, exibindo áudio
que constava fala do Sr. Prefeito Municipal com o seguinte teor: ́ ´Sou cauteloso, eu não dou passo que não posso ver o horizonte
para pisar. Então assim o reajuste do servidor eu sempre coloco ele em maio por questão de segurança. Tem o IPTU tem IPVA
nós mandamos um projeto para câmara e a câmara recusou. Dois vereadores se posicionaram contra e os outros sete embarcaram
na opinião daqueles dois. E eles mexeram em nosso projeto, quando que na verdade houve um erro de encaminhamento”,
mencionando sobre o cunho duvidoso de quem seriam os sete e os dois, dentre outras dúvidas. Pontuou a moção a ser ofertada
para o acorda São José e para o Sr. Marcelo Ramos, que não foi entregue na última sessão. Utilizou a tribuna ainda o vereador
Fábio Guerra que cumprimentou a todos e mencionou a unanimidade dos votos a favor do reajuste no dia primeiro de janeiro,
ressaltando que seu voto será sempre a favor do povo. Relatou ainda, alguns problemas no hospital e com relação à saúde. Findas
as falas no expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e segundo turnos do projeto de Lei
Projeto de Lei nº 546/18 do Vereador Francisco Lima Bulhões que dispõe sobre cobranças por estimativa das concessionárias
fornecedoras de luz, água e gás sendo aprovado de forma unanime. Passando-se a votação em primeiro e segundo turnos do
projeto de Lei Projeto de Lei nº0923/18 do Vereador Lucas Rabello que Institui a política municipal de segurança hídrica que foi
aprovado de forma unanime. Após passou-se a votação dos Projetos de Resolução nº 115/19 da Vereadora Renilda Pereira
Gonçalves (Prêmio Bernadeth Madeira Dias à Sra. Solange Ferreira Pereira), sendo aprovado. Passou-se a votação dos Requerimentos
de Informações de nº 088 a 099/19 do Vereador Claudio Ramos e das Indicações Legislativas de nºs 09/19 a 14/19, 015 e 016, 025
a 027, 049 a 056, 057 a 067, 082 e 083/19 , 05/19, 034/19 a 038/19, 041 e 087, 108 e 109/19, 75/19 a 77/19, 111 e 112/19 30/18,
084/19 sendo aprovadas. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezenove
horas e vinte e sete minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença
de visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia doze de março de dois
mil e dezenove, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia os projetos deliberados pelas comissões. E eu, Fábio
Guerra, 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 sete de março de dois mil e dezenove.
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