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ATA DE SESSÃO LEGISLATIVA

Ata Ordinária nº 01/20

Ata da Primeira Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões, com
a presença dos Vereadores Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos
Santos, Adriano Martins de Oliveira, Cláudio Vieira Ramos, Luís Carlos
da Silva, Lucas Duarte Rabello, Fábio Meireles Guerra Júnior e Marcelo
Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número
legal, às dezessete horas e quarenta e oito 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 convidou o prefeito Gilberto Martins
Esteves para ocupar a Tribuna, em atenção ao Art. 83 da Lei Orgânica
Municipal. Em seguida, solicitou que o Segundo Secretário, Vereador
Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 4, da Sessão
Extraordinária realizada no dia onze de fevereiro de dois mil e vinte,
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 070/20, de
Protocolo Cameral nº 091/20, contendo o reajuste de 0,58%, dos
servidores públicos para o ano de 2020 para acompanhar o reajuste
do Governo Federal; Ofício GP nº 072/20, de protocolo nº 092/20,
contendo as metas para 2020; Projeto de Lei nº 093/20, de Autoria do
Vereador Fabio Meirelles Guerra Júnior, contendo a Proibição de
cobrança de taxa de religação de água; Moção de Repúdio nº 082/20,
de Autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões à Produsa/Águas
Rio Preto; Indicações Legislativas nºs 059, 060, 080 e 084/20, de Autoria
do Vereador Francisco Lima Bulhões; Indicações Legislativas nºs 064,
065 e 066/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins; Indicações
Legislativas nºs 068, 070, 071 e 077/20, de Autoria do Vereador Fábio
Guerra; Indicações Legislativas nºs 085, 086, 087 e 088/20, de Autoria
da Vereadora Josélia dos Santos; Ofício RENASCE SÃO JOSÉ, de
Protocolo Cameral nº 090/20, que Sugeri um corpo técnico com
conhecimentos específicos para o Plano Diretor Municipal e Ofício
GEEAK, de Protocolo Cameral nº 058/20, contendo mensagem para
abertura dos trabalhos na Câmara ano de 2020. Finda a leitura do
Expediente, o Sr, Presidente convidou o Sr. Prefeito Gilberto Martins
Esteves que fizesse seu pronunciamento, em nome do Poder Executivo,
por ocasião do início das atividades legislativas, o Sr. Prefeito que
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iniciou sua fala cumprimentando o Sr. Presidente e os demais presentes, informou o protocolo do Ofício dando conta das
metas para o ano de 2020. Desejou que este ano de 2020 seja bastante proveitoso 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. A seguir,
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador Fábio Guerra que cumprimentou a
todos, destacando o início dos trabalhos no ano de 2020. Pontuou os problemas das estradas do Município bem como
outras necessidades que precisam ser supridas. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcelo
Rabello Neves que iniciou cumprimentando a todos fazendo um questionamento ao Executivo quanto à falta de prestígio
para com as indicações do Legislativo. Destacou ainda outras necessidades do Município. Inscrito para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello iniciou desejando boa noite a todos, destacando a realização da escolha
das comissões. Esclareceu sua escolha por não se candidatar ao Legislativo nas próximas eleições. Inscrito para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Lima Bulhões que mencionou a satisfação em retornar aos trabalhos com
o sentimento que é comum entre todos de dever cumprido. Reforçou o já mencionado anteriormente pelos vereadores que
o antecederam no sentido do que o Legislativo estará lado a lado com a população apoiando o Executivo. Relatou sua
satisfação com a presença do Prefeito, pontuando a aprovação de praticamente todos os projetos de lei encaminhados ao
Legislativo, permitindo de forma responsável que os anseios do Executivo em proporcionar o progresso e melhoria de
qualidade em diversos serviços de atendimento a população. 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 às eleições para preenchimento das comissões permanentes, para o ano de dois mil e
vinte, 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: Marcelo Neves, que recebeu 6 (seis) votos; Adriano Martins, que recebeu 6 (seis) votos; Fábio Guerra, que
recebeu 3 (três) votos; Lucas Rabello, que recebeu 2 (dois) votos; Luis Carlos da Silva, que recebeu 2 (dois) votos; Josélia
dos Santos, que recebeu 1 (um) voto e Cláudio Ramos, que recebeu 1 (um) voto. A vereadora Renilda Pereira Gonçalves
não foi votada. Para a Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente foram votados os seguintes Srs. Vereadores:
Renilda Pereira Gonçalves, que recebeu 6 (seis) votos; Fábio Guerra, que recebeu 4 (quatro) votos; Luis Carlos da Silva,
que recebeu 4 (quatro) votos; Cláudio Ramos, que recebeu 4 (quatro) votos; e Josélia dos Santos, que recebeu 3 (três)
votos. Os vereadores Lucas Rabello, 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 8 (oito) votos; Josélia
dos Santos, que recebeu 7 (sete) votos; Luis Carlos da Silva, que recebeu 4 (quatro) votos; Lucas Rabello, que recebeu
2 (dois) votos; Adriano Martins que recebeu 1 (um) voto; Claudio Ramos, que recebeu 1 (um) voto; e Fábio Guerra, que
recebeu 1 (um) voto. A vereadora, Renilda Pereira Gonçalves não foi votada. Para a Comissão de Justiça e Redação foram
votados os seguintes Srs. Vereadores: Marcelo Neves, que recebeu 6 (seis) votos; Luis Carlos da Silva, que recebeu
6 (seis) votos; Fábio Guerra, que recebeu 5 (cinco) votos; Lucas Rabello, que recebeu 4 (quatro) votos; Adriano Martins,
que recebeu 2 (dois) votos e Claudio Ramos, que recebeu 1 (um) voto. As vereadoras Renilda Pereira e Josélia dos Santos
não foram votadas. 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 – Marcelo Neves, Adriano Martins  e Fábio Guerra; Comissão de Educação, Cultura, Saúde e
Meio Ambiente – Renilda Pereira,  Luis Carlos da Silva e Fábio Guerra; Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização –
Marcelo Neves, Josélia dos Santos e Luis Carlos da Silva; e Comissão de Justiça e Redação – Marcelo Neves, Luis Carlos
da Silva e Fábio Guerra. A seguir, o Sr. Presidente informou aos membros das Comissões Permanentes que, na forma do art.
35 do Regimento Interno Cameral, cada uma das Comissões deverá se reunir, sob a presidência do seu membro mais idoso,
para a escolha de seu Presidente e Vice-Presidente, providência que deverá ser tomada no prazo de 05 (cinco) dias.
Encerrada a Ordem do Dia e havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores
Lucas Rabello e Fábio Guerra. 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 de fevereiro de dois mil e vinte, 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 dezoito de fevereiro de dois mil e vinte. GFC.
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ATAS DAS COMISSÕES

Comissão de Urbanismo e Infra-Estrutura

Ata nº 01/2020

Ata da reunião da Comissão de Urbanismo e Infra-Estrutura Municipal da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte dias do mês fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede do Poder Legislativo, em observância
ao que determina o art. 35 do Regimento Interno, sob a Presidência do Sr. Vereador Fábio Meirelles Guerra Junior, o mais
idoso dentre os integrantes da Comissão, estando ainda presentes os Srs. Vereadores Adriano Martins de Oliveira e
Marcelo Rabello Neves. Informa o Sr. Presidente que a reunião se destina à escolha do Presidente e do Vice-Presidente da
Comissão. Após debatido o tema a Comissão delibera que será seu Presidente o Vereador Marcelo Rabello Neves e seu
Vice-Presidente o Vereador Fábio Meirelles Guerra Junior. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Comissão dá
por encerrada a reunião, mandando lavrar a presente ata, que vai assinada pelos Srs. Vereadores presentes à reunião, para
que os fatos nela registrados integrem os anais da Câmara Municipal, informando ainda que comunicará ao Sr. Presidente
da Câmara Municipal sobre o deliberado na presente reunião. São José do Vale do Rio Preto, em 20 de fevereiro de 2020.

Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente

Ata nº 01/2020

Ata da reunião da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos vinte dias do mês fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede do Poder Legislativo, em observância
ao que determina o art. 35 do Regimento Interno, sob a Presidência do Sr. Vereador Fábio Meireles Guerra Filho, o mais
idoso dentre os integrantes da Comissão, estando ainda presentes os Srs. Vereadores Joselia dos Santos e Luis Carlos da
Silva. Informa o Sr. Presidente que a reunião se destina à escolha do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Após
debatido o tema a Comissão delibera que será seu Presidente o Vereador Luis Carlos da Silva e seu Vice-Presidente o
Vereador Fábio Meirelles Guerra Junior. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Comissão dá por encerrada a
reunião, mandando lavrar a presente ata, que vai assinada pelos Srs. Vereadores presentes à reunião, para que os fatos
nela registrados integrem os anais da Câmara Municipal, informando ainda que comunicará ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal sobre o deliberado na presente reunião. São José do Vale do Rio Preto, em 20 de fevereiro de 2020.

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização

Ata nº 01/2020

Ata da reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte dias do mês fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede do Poder Legislativo, em observância
ao que determina o art. 35 do Regimento Interno, sob a Presidência da Sra. Vereadora Josélia dos Santos, a mais idosa
dentre os integrantes da Comissão, estando ainda presentes os Srs. Vereadores Luis Carlos da Silva e Marcelo Rabello
Neves. Informa a Sra. Presidente que a reunião se destina à escolha do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Após
debatido o tema a Comissão delibera que será seu Presidente o Vereador Marcelo Rabello Neves e seu Vice-Presidente a
Vereadora Josélia dos Santos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Comissão dá por encerrada a reunião,
mandando lavrar a presente ata, que vai assinada pelos Srs. Vereadores presentes à reunião, para que os fatos nela
registrados integrem os anais da Câmara Municipal, informando ainda que comunicará ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal sobre o deliberado na presente reunião. São José do Vale do Rio Preto, em 20 de fevereiro de 2020.

Comissão de Justiça e Redação

Ata nº 01/2020

Ata da reunião da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos
vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede do Poder Legislativo, em observância ao que determina
o art. 35 do Regimento Interno, sob a Presidência do Sr. Vereador Fabio Meirelles Guerra Junior, o mais idoso dentre os
integrantes da Comissão, estando ainda presentes os Srs. Vereadores Luis Carlos da Silva e Marcelo Rabello Neves.
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Informa o Sr. Presidente que a reunião se destina à escolha do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Após
debatido o tema a Comissão delibera que será seu Presidente o Vereador Fabio Meirelles Guerra Junior e seu Vice-
Presidente o Vereador Luis Carlos da Silva. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Comissão dá por encerrada a
reunião, mandando lavrar a presente ata, que vai assinada pelos Srs. Vereadores presentes à reunião, para que os fatos
nela registrados integrem os anais da Câmara Municipal, informando ainda que comunicará ao Sr. Presidente da Câmara
Municipal sobre o deliberado na presente reunião. São José do Vale do Rio Preto, em 20 de fevereiro de 2020.
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