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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Ata nº 063/19

Ata da Sexagésima Terceira Reunião Ordinária do Terceiro Ano da
Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos dezenove dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões,
com a presença dos vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior, Lucas
Duarte Rabello, Cláudio Vieira Ramos, Marcelo Rabello Neves, Luis
Carlos da Silva e Josélia dos Santos 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 Vereador
Luis Carlos da Silva para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A
seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos,
fizesse a leitura da ata de nº 62 da Sessão Ordinária do dia quatorze
de novembro do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior,
fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno
Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam Ofício
GP nº 703/19 de Protocolo Cameral nº 1035/19 contendo respostas
acerca dos projetos de Lei nºs 985 e 986/19, Ofício GP nº 704/19 de
Protocolo Cameral nº 1044/19 contendo resposta sobre denominação
de rua do Vereador Adriano Martins de Oliveira, Ofício GP nº 702/19
de Protocolo Cameral nº 1043/19 contendo respostas das Indicações
Legislativas dos vereadores Marcelo Rabello Neves, Fábio Meirelles
Guerra Júnior e Josélia dos Santos, Projeto de Resolução nº 1129/19
de Aitoria da Vereadora Josélia dos Santos, Projetos de Resolução
nºs 1037, 1038, 1039 e 1045/19 de Autoria do Vereador  Luis Carlos da
Silva, Projetos de Resolução nºs 1045, 1046, 1053/19 de Autoria do
Vereador Cláudio Vieira Ramos, Projetos de Resolução nºs 1047, 1048,
1050, 1054, 1056, 1057, 1058 e 1061/19 de Autoria do Vereador Francisco
Lima Bulhões, Projetos de Resolução ,ºs 1055, 1059 e 1060/19 de
Autoria do Vereador Marcelo Rabello Neves, Projetos de Resolução
nºs 1062, 1063, 1064 e 1065/19 de Autoria do Vereador Lucas Duarte
Rabello, Requerimento de Moção de Aplausos nº - 1036/19 de Autoria
do Vereador Francisco Lima Bulhões ao Sr. Padre José Celestino e
Indicações Legislativas nºs 1040, 1041, 1042 e 1052/19 de Autoria do
Vereador Francisco Lima Bulhões. Finda a leitura do Expediente, e
havendo oradores inscritos para Fala do Expediente, usou a Tribuna
o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior iniciou desejando uma boa
noite a todos, demonstrando a indignação quanto ao estado
lamentável em que se encontra a estrada do Poço Fundo/Rodovia
Bianor Esteves mesmo após todos os esforços durante os anos de
mandato. Destacou a importância daquela Rodovia sendo a principal
via de escoamento dos produtos rurais do Município, sendo ainda a
entrada da cidade. Pontuou ainda alguns outros problemas no
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Município que necessitam ser resolvidos. Usou a Tribuna o Vereador Marcelo Rabello Neves aproveitou a fala do vereador
Fábio Meirelles Guerra Júnior e pontuou o quanto de propagando e de pedidos já foram feitos, porém nada se concretizou
quanto à estrada. Pontuou a força e a importância da união e do posicionamento dos vereadores pelos interesses do
Município. Usou a Tribuna o Vereador Luis Carlos da Silva que parabenizou os vereadores por suas falas, ressaltando a
importância da união dos vereadores para que as coisas aconteçam no Município. Não havendo mais oradores inscritos
para a Fala do Expediente, passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno do Ofício GP nº 657/19 de
Protocolo Cameral 941/19 que solicita abertura de vaga de provimento efetivo de auxiliar de enfermagem, Projetos de
Resolução nºs 1024 e 1027/19 de Autoria do Vereador Adriano Martins de Oliveira, Projetos de Resolução nºs 1025, 1026,
1028, 1029/19 e 1129/19 de Autoria da Vereadora Josélia dos Santos, Projetos de Resolução nºs 1030, 1031, 1032 e 1033/19
de Autoria da Vereadora Renilda Pereira Gonçalves, Projetos de Resolução nº 1034/19 de Autoria do Vereador Fábio
Meirelles Guerra Júnior, Projetos de Resolução nºs 1045 e 1053/19 de Autoria do Vereador Cláudio Vieira Ramos, Projetos
de Resolução nºs 1050, 1054, 1056, 1057, 1058, e 1061/19 de Autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, Projetos de
Resolução nºs 1055, 1059 e 1060/19 de Autoria do Vereador Marcelo Rabello Neves, Projetos de Resolução nºs 1062, 1063,
1064 e 1065/19 de Autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello, Indicação Legislativa nº 1022/19 de Autoria do Vereador
Fábio Meirelles Guerra Júnior e Indicações Legislativas 1023 e 1052/19 de Autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões,
sendo todos aprovados de forma unanime. Não havendo orador inscrito para as explicações pessoais. Às dezenove horas
e onze 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 seis de
novembro de dois mil e dezenove, ás dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei 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 seis de novembro de dois mil e dezenove. GFC.

Ata nº 064/19

Ata da Sexagésima Quarta Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do
Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior, Cláudio Vieira Ramos, Marcelo
Rabello Neves, Luis Carlos da Silva e Adriano Martins de Oliveira que assinaram o livro de presença e havendo número
legal, às dezoito horas e quatro minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou
o Sr. Dalmo Machado para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador
Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 63 da Sessão Ordinária do dia dezenove de novembro do ano de dois mil
e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, fizesse a leitura do
expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam o Ofício GP
nº 713/19 de Protocolo Cameral 1071/19, que solicita Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 334.526,55, visando
complementação de obras na Secretaria de Saúde, Ofício GP nº 711/19 de protocolo Cameral nº 1072/19, que solicita
Alteração no artº 6º da Lei Municipal 2.132, de 28/12/18, Ofício GP nº 709/19 de protocolo Cameral nº 1073/19, que solicita
Crédito Adicional Suplementar (por excesso de arrecadação) no valor de R$ 797.481,24, para atender diversas Secretarias,
Ofício GP nº 709/19 de Protocolo Cameral nº 1074/19, que solicita Crédito Adicional Suplementar Superávit no valor de R$
10.596,48, Ofício GP nº 707/19 de Protocolo Cameral nº 1067/19, contendo Resposta das Indicações Legislativas dos
vereadores Adriano Martins de Oliveira, Marcelo Rabello Neves e Francisco Lima Bulhões, Ofício GP nº 712/19 de Protocolo
Cameral nº 1075/19, contendo resposta a cerca do convite da empresa que realizou o plano diretor, Indicação Legislativa nº
1068/19 de Autoria do Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior e Indicações Legislativas nºs 1069 e 1079/19 de Autoria do
Vereador Adriano Martins de Oliveira. Finda a leitura do Expediente, e havendo oradores inscritos para Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que iniciou cumprimentando a todos, pontuando a possível
reforma do Hospital Maternidade Santa Terezinha que irá acontecer. Relatou as inúmeras cobranças realizadas pelas
comissões permanentes. Pontuou ainda sobre a pintura sinalizadora realizada na rodovia Prefeito Bianor Martins Esteves
que deverá ser realizada até a posse. Destacou que a pintura é muito pouco diante da necessidade da rodovia, pontuando
o abandono por parte do Governo Estadual bem como as demandas e necessidades urgentes do Município. Usou a
Tribuna o Vereador Marcelo Rabello Neves que iniciou cumprimentando a todos se reportando a fala do vereador Fábio
Meirelles Guerra Júnior, a respeito da estrada do Poço Fundo e a necessidade urgente em seus reparos. Pontuou sobre a
diferença entre a época da eleição e o esquecimento e abandono atual por parte daqueles que poderiam fazer grande
diferença. Pontuou ainda sobre a reforma do hospital e da importância da saúde. Destacou que todos os projetos da casa
são votados com brevidade visando beneficiar os munícipes. Não havendo mais oradores inscritos para a Fala do Expediente,
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passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno do Ofício GP nº 683/19 de Protocolo Cameral nº
984/19, que Solicita Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 254.418,14, para pagamento de pessoal do mês de
novembro Hospital Maternidade Santa Terezinha, Oficío GP nº 685/19 de Protocolo Cameral nº 985/19, que solicita Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 527.000,00, para pagamento de pessoal do mês de novembro e atividades de
diversas secretarias, Ofício GP nº 684/19 de Protocolo Cameral nº 986/19, que solicita Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 702.581,86, para pagamento de pessoal do mês de novembro do Hospital Maternidade Santa Terezinha,
Projetos de Resolução nºs 1037, 1038, 1039 e 1045/19 de Autoria do Vereador Luis Carlos da Silva, Projetos de Resolução
nºs 1040, 1047 e 1048/19 de Autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, Projeto de Resolução nº 1046/19 de Autoria do
Vereador Cláudio Vieira Ramos e Requerimento de Moção de Aplausos nº 1036/19 de Autoria do Vereador Francisco Lima
Bulhões ao Sr. Padre José Celestino Coelho, sendo todos aprovados de forma unanime. Havendo orador inscrito para as
explicações pessoais usou a Tribuna o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior. Às vinte horas e dez 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 novembro de
dois mil e dezenove, ás dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei 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 novembro de dois mil e dezenove. GFC.

Ata nº 065/19

Ata da Sexagésima Quinta Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do
Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior, Cláudio Vieira Ramos, Luis
Carlos da Silva, Josélia dos Santos, Lucas Duarte Rabello e Adriano Martins de Oliveira que assinaram o livro de presença
e havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e cinco 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 vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 64 da Sessão Ordinária do dia
vinte e seis de novembro do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio
Meirelles Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constavam o Ofício GP nº 717/19 de Protocolo Cameral 1084/19, que solicita indicação de um
membro do Poder Legislativo para compor o Grupo de Acompanhamento do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, PMGIRS, Ofício GP nº 733/19 de protocolo Cameral nº 1086/19, contendo respostas das Indicações
Legislativas dos Vereadores Adriano Martins de Oliveira e Josélia dos Santos e Indicação Legislativa nº 1083/19 de
Autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões. Finda a leitura do Expediente, e não havendo oradores inscritos para Fala do
Expediente, passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno do Ofício GP nº 711/19 de Protocolo
Cameral nº 1072/19, que Altera o Artº 6º da Lei Municipal nº 2132 de 28/12/2018, Oficío GP nº 710/19 de Protocolo Cameral
nº 1074/19, que solicita Crédito Adicional no valor de R$ 10.596,48, Ofício GP nº 709/19 de Protocolo Cameral nº 1073/19, que
Autoriza a Abertura de Crédito no valor de R$ 797.481,24 para diversas secretarias, Projeto de Lei nº 548/19 de Autoria do
Vereador Adriano Martins de Oliveira que Institui a semana de Combate ao Diabetes, Projeto de Lei nº 551/19 de Autoria
do Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que Institui o Dia do Portador do Mal de Alzheimer, Projeto de Lei nº 552/19 de
Autoria do Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que Institui a Semana de Mobilização Municipal para Doação de
Medula Óssea, Projeto de Lei nº 754/19 de Autoria do Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que Dispões sobre o
Combate as Queimadas no Âmbito Municipal, Requerimento de Moção de Aplausos nºs 1079 e 1080/19 de Autoria do
Vereador Adriano Martins de Oliveira, Indicações Legislativas nºs 995 e 996/19 de Autoria da Vereadora Josélia dos
Santos, Indicações Legislativas nºs 1068 e 1076 de Autoria do Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, Indicações Legislativas
nºs 1069, 1070 e 1081/19 de Autoria do Vereador Adriano Martins de Oliveira e Indicação Legislativa nº 1083/19 de Autoria
do Vereador Francisco Lima Bulhões, sendo todos aprovados de forma unanime e submetido à apreciação dos vereadores
o Ofício GP nº 047/19 de Protocolo Cameral nº 039/19, Projeto Lei Complementar nº 46 de agosto de 2013 criando o cargo em
comissão de Diretor Técnico em Enfermagem para SAMU, o mesmo foi rejeitado pela unanimidade dos presentes. Não
havendo orador inscrito para as explicações pessoais, às dezoito horas e trinta 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
Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia três de dezembro de dois mil e dezenove, ás dezessete
horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei 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,
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depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em três de dezembro
de dois mil e dezenove. GFC.

Ata nº 066/19

Ata da Sexagésima Sexta Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior, Cláudio Vieira Ramos, Luis Carlos
da Silva, Josélia dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves e Adriano Martins de Oliveira que assinaram o livro de presença e
havendo número legal, às dezoito horas e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em
seguida, convidou o Sr. Josias Gonçalves para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
que o vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 65 da Sessão Ordinária do dia vinte e oito de novembro
do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, fizesse
a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam
o Ofício GP nº 742/19 de Protocolo Cameral nº 1107/19, que Autoriza Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 350.000,00, Ofício GP nº 737/19 de protocolo Cameral nº 1100/19, que Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde no valor de R$ 254.418,14, Ofício GP nº 738/19 de Protocolo Cameral
nº 1099/19, que Informa a Abertura de Crédito Adicional através de Decreto Municipal nº 3.035/19, Ofício GP nº 739/19 de
Protocolo Cameral nº 1106/19, contendo respostas das Indicações Legislativas dos Vereadores Adriano Martins de Oliveira
e Fábio Meirelles Guerra Júnior, Indicação Legislativa nº 1097/19 de Autoria do Vereador Cláudio Vieira Ramos, Indicação
Legislativa nº 1098/19 de Autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, Indicações Legislativas nºs 1101, 1102, 1103 e
1104/19 de Autoria do Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior e Ofício nº 38/19 de Protocolo Cameral nº 1108/19 de Autoria
da Sinservale, que Solicita Análise de Alteração de Meta 32 do Plano Municipal de Educação . Finda a leitura do Expediente,
e não havendo oradores inscritos para Fala do Expediente, passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo
turno do Projeto de Lei nº 706/19 de Autoria da Vereadora Renilda Pereira Gonçalves que Cria o Programa Fome tem Pressa,
sendo aprovado de forma unanime. Havendo oradores inscritos para as explicações pessoais usaram a Tribuna o Vereador
Fábio Meirelles Guerra Júnior e o Vereador Luis Carlos da Silva. Às dezoito 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 cinco de dezembro de dois mil e dezenove, ás
dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei 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 cinco de
dezembro de dois mil e dezenove. GFC.

Ata nº 067/19

Ata da Sexagésima Sétima Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior, Cláudio Vieira Ramos, Luis Carlos
da Silva, Josélia dos Santos, Lucas Duarte Rabello, Marcelo Rabello Neves, Renilda Pereira Gonçalves e Adriano Martins
de Oliveira 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 Vereador Luis Carlos da Silva para fazer a leitura do texto da Bíblia
Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 66 da Sessão
Ordinária do dia três de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador
Fábio Meirelles Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constavam o Ofício GP nº 746/19 de Protocolo Cameral nº 1115/19, que Autoriza Abertura de
Crédito Adicional Suplementar para excesso de arrecadação no valor de R$ 92.785,28, Ofício GP nº 747/19 de protocolo
Cameral nº 1116/19, que Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar para excesso de arrecadação na fonte 17 no
valor de R$ 166.813,14, Ofício GP nº 743/19 de Protocolo Cameral nº 1109/19, que encaminha resposta de Requerimento de
Informação de Autoria do Vereador Cláudio Vieira Ramos, Ofício GP nº 745/19 de Protocolo Cameral nº 1114/19, contendo
resposta da Indicação Legislativa n º 447/19 de Autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, Requerimento de Moções de
Aplausos nºs 1110, 1111 e 1112/19 de Autoria da Vereadora Renilda Pereira Gonçalves e Indicação Legislativa nº 1113/19
de Autoria do Vereador Luis Carlos da Silva. Finda a leitura do Expediente, e havendo orador inscrito para Fala do
Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcelo Rabello Neves que iniciou desejando uma boa noite a todos, pontuando
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dois processos dos quais fez leitura e análise, um que diz respeito sobre a Rua do Pião, deixando claro que não há nada de
pessoal contra ninguém, porém o mesmo se assemelha ao projeto da Rua do Brucussú onde foi cometido um equívoco,
sendo certo que o jurídico deu parecer contrário e hoje se encontra na justiça. Pontuou a existência de Ruas no Município
que tem muito mais estrutura e foi dado pelo prefeito parecer contrário. Destacou ainda o fato da comunidade do Pião estar
em dúvida sobre sua pertença ou não a São José. Mencionou que o projeto da criação de um cargo jurídico não tem haver
com a demanda da saúde, mas que não é favorável em criar esse novo cargo se existe o Procurador Municipal. Não
havendo mais oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo
turno do Ofício GP nº 737/19 de Protocolo Cameral nº 1100/19, que Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar
para o Fundo de Saúde no valor de R$ 254.418,14, Ofício GP nº 742/19 de Protocolo Cameral nº 1107/19, que Solicita
Autorização para Abertura de Crédito Adicional proveniente de anulação no valor de R$ 350.000,00, sendo aprovados de
forma unanime e submetido à apreciação dos vereadores o Ofício GP nº 422/19 de Protocolo Cameral nº 608/19, que Cria o
Cargo de Assessor Jurídico para a Secretaria de Saúde, Projeto de Lei nº 958/19 que Denomina Rua Edgard Pontes no Pião
de Autoria do Vereador Luis Carlos da Silva e Projeto de Lei nº 959/19 que Denomina Rua Monte Videl no Pião de Autoria
do Vereador Luis Carlos da Silva, sendo rejeitados. Não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às
dezenove horas e dez 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 dez
de dezembro de dois mil e dezenove, ás dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei 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 dez de dezembro de dois mil e dezenove. GFC.

Ata nº 068/19

Ata da Sexagésima Oitava Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior, Cláudio Vieira Ramos, Luis Carlos
da Silva, Josélia dos Santos, Lucas Duarte Rabello e Marcelo Rabello Neves 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 Vereador
Luis Carlos da Silva para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador
Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 67 da Sessão Ordinária do dia cinco de dezembro do ano de dois mil e
dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente,
de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam o Ofício GP nº 764/19 de
Protocolo Cameral nº 1132/19, que Solicita Abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 385.210,53, Ofício GP nº 759/19
de protocolo Cameral nº 1119/19, contendo respostas das Indicações Legislativas dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos e
Fábio Meirelles Guerra Júnior, Ofício GP nº 755/19 de Protocolo Cameral nº 1120/19, que Solicita Membros para COMMA,
Emenda Parlamentar nº 1131/19, Emenda Parlamentar dos Senhores Vereadores a pensada ao Processo nº 771/19 referente
a LOA 2019 e Indicações Legislativas nºs 1117, 1118, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 e 1130/19 de Autoria do Vereador Fábio
Meirelles Guerra Júnior. Finda a leitura do Expediente, e havendo oradores inscritos para Fala do Expediente, usou a
Tribuna o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que pontuou o fato ocorrido em que algumas atletas ficaram sem
condução por parte da secretaria de esportes, destacando a necessidade de fiscalização dos vereadores até mesmo nessas
questões. Usou a Tribuna a Vereadora Josélia dos Santos que se reportou a fala do vereador Fábio Guerra, mencionando
que este fato já aconteceu anteriormente, ressaltando a importância no incentivo aos jovens. Não havendo mais oradores
inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno do Ofício GP nº
746/19 de Protocolo Cameral nº 1115/19, que Solicita Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 92.785,28, Ofício GP nº
747/19 de Protocolo Cameral nº 1116/19, que Solicita Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 166.813,14, Moções de
Aplausos nºs 1110, 1111 e 1112/19 de Autoria da Vereadora Renilda Pereira Gonçalves e Indicação Legislativa nº 1113/19
de Autoria do Vereador Luis Carlos da Silva, sendo aprovados de forma unanime. 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, convocando os Vereadores para a próxima reunião
ordinária, a ser realizada no dia doze de dezembro de dois mil e dezenove, ás dezessete horas e trinta minutos, com Ordem
do Dia, os projetos de Lei 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 doze de dezembro de dois mil e dezenove. GFC.
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Ata nº 069/19

Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior, Cláudio Vieira Ramos, Luis Carlos
da Silva, Josélia dos Santos, Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Adriano Martins de Oliveira e Marcelo
Rabello Neves que assinaram o livro de presença e havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e um 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 vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura
da ata de nº 68 da Sessão Ordinária do dia dez de dezembro do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou que o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno
Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam o Ofício GP nº 766/19 de Protocolo Cameral nº 1136/19, que
Solicita alteração do artº 6º da Lei Municipal nº 2.132, de 28/12/2018, Ofício GP nº 773/19 de protocolo Cameral nº 1142/19,
que Solicita Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 188.000,00, Ofício GP nº 774/19 de
Protocolo Cameral nº 1143/19, que Solicita Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 385.210,53, Ofício GP
nº 767/19 de Protocolo Cameral nº 1137/19, que Solicita Arquivamento do Projeto de Lei nº 1132/19, Requerimento de
Moção de Aplausos nº 1139/19 de Autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões aos Srs. SGT. Fabio Machado, SGT. Victor
Furtado, CB. Heverton Silva, SD. Deivid Salema e Subtenente Geraldo Pinto, Requerimento de Moção de Aplauso nº 1134,
1140 e 1141/19 de Autoria do Vereador Adriano Martins de Oliveira aos Srs. Aluísio Cabral de Rezende, Francisco Corrente
Netto e Michele Soares Silva, Indicação Legislativa nº 1135/19 de Autoria do Vereador Adriano Martins de Oliveira e Ofício
CMDCA 035/19 contendo Convite do Encerramento Anual do Projeto Escola de Música. Finda a leitura do Expediente, e
havendo oradores inscritos para Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que iniciou
cumprimentando a todos, destacando seus três anos de mandato como vereador eleito em 2016, tomando posse no dia
primeiro de janeiro de 2017 tendo trabalhado arduamente desde então. Agradeceu seus pares pela parceria, pontuando a
aprovação de mais de 10 projetos de sua autoria nesses três anos. Mencionou as mais de mil indicações, demonstrando
sua satisfação. Ressaltou a importância do bom relacionamento com o Executivo para o sucesso do governo. Pontuou
algumas necessidades que precisam ser priorizadas. Agradeceu a presença de todos desejando um feliz ano novo. Usou
a Tribuna o Vereador Francisco Lima Bulhões que iniciou cumprimentando a todos, se reportando a fala do Vereador Fábio,
agradecendo a Deus pelas oportunidades. Pontuou também as mais de mil indicações legislativas, requerimentos, moções
e projetos de lei que são ferramentas que a casa tem, e que estão à disposição do vereador para poder dar uma resposta à
população que confiou a nós a representatividade nessa casa. Diferenciou as atribuições em relação ao Poder Executivo
e o Poder Legislativo tendo em vista que infelizmente muita das vezes confunde-se como um todo na Administração
Municipal, sendo certo que as atribuições são distintas. Pontuou algumas necessidades que precisam ser priorizadas bem
como elogiou algumas conquistas. Finalizou desejando um feliz natal e um feliz ano novo a todos. Não havendo mais
oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno do Ofício
GP nº 548/19 de Protocolo Cameral nº 771/19, Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2020 (LOA), Indicações Legislativas
nºs 1117 e 1135/19 de Autoria do Vereador Adriano Martins de Oliveira, Indicação Legislativa nº 1118/19 de Autoria do
Vereador Francisco Lima Bulhões, Indicações Legislativas nºs 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 e 1130/19 de Autoria do Vereador
Fábio Meirelles Guerra Júnior, Requerimento de Moção de Aplausos nº 1139/19 de Autoria do Vereador Francisco Lima
Bulhões e Requerimento de Moção de Aplausos nºs 1134, 1140 e 1141/19, de Autoria do Vereador Adriano Martins de
Oliveira, sendo aprovados de forma unanime. Havendo orador inscrito para as explicações pessoais, Usou a Tribuna o Sr.
Prefeito Municipal Gilberto Martins Esteves. Às dezenove horas e três 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 neste mesmo dia doze de dezembro de dois mil e dezenove, ás dezenove
horas e dez minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei 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 doze de dezembro
de dois mil e dezenove. GFC.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


