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REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

PORTARIA Nº 22, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor,

R E S O L V E:

Art. 1º – Exonera o servidor ANTONIO CARLOS FERREIRA do
cargo de provimento em comissão de Diretor Geral, a partir de 31 de
dezembro de 2020.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO LIMA BULHÕES
Presidente da Câmara Municipal

PORTARIAS

ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Ata Ordinária nº 58/20

Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Quarto Ano da
Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil
e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões,
com a presença dos Vereadores Fábio Meirelles Guerra Júnior, Lucas
Duarte Rabello, Marcelo Rabello Neves e Adriano Martins de Oliveira,
que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezoito
horas e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Lucas Rabello para fazer
a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
que o Vereador Lucas Rabello, Segundo Secretário ad hoc, fizesse a
leitura da Ata de nº 57, da Sessão Ordinária realizada no dia cinco de
novembro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou
que o Vereador Fábio Guerra, 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 382/20 de
Protocolo Cameral nº 669/20, que Solicita Abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 85.983,24; Ofício GP nº 379/20, de Protocolo
Cameral nº 665/20, contendo Resposta referente ao Requerimento de
Informação nº 600/20; Ofício GP nº 377/20, de Protocolo Cameral nº
664/20, contendo Resposta referente à Indicação Legislativa; Ofício
GP nº 385/20, de Protocolo Cameral nº 670/20, contendo Resposta
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referente ao Ofício nº 224/20; Ofício GP nº 386/20, de Protocolo Cameral nº 671/20, contendo Resposta referente às
Indicações Legislativas; Ofício GP nº 388/20, de Protocolo Cameral nº 672/20, que Solicita substituição ao Projeto de Lei nº
624/20; Projeto de Lei nº 663/20, de Autoria dos Vereadores Lucas Rabello, Renilda Pereira e Claudio Ramos, que Concede
o reconhecimento de Utilidade Pública Municipal á Associação Católica Templo Santo; Requerimento de Convocação de
Protocolo Cameral nº 668/20, de Autoria do Vereador Lucas Rabello, que convoca o Servidor Público Fábio Mauricio
Esteves e Indicações Legislativas nºs 666 e 667/20, de Autoria do Vereador Fabio Guerra. A seguir, havendo oradores
inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que desejou boa noite a todos, pontuando
algumas questões relativas ao plano diretor. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves
que desejou boa noite a todos, pontuando algumas dúvidas sobre o plano diretor e a falta da empresa na convocação para
audiência pública. Findas as falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia com votação em primeiro e segundo turno do
Requerimento de Convocação de Protocolo Cameral nº 668/20, de Autoria do Vereador Lucas Rabello, que convoca o
Servidor Público Fábio Mauricio Esteves; Indicação Legislativa nº 656/20, de Autoria do Vereador Fábio Guerra e Indicações
Legislativas nºs 660 e 661/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões, sendo aprovados de forma unanime. Encerrada
a Ordem do Dia e não havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, convocando os Vereadores para a próxima
reunião ordinária, a ser realizada no dia doze de novembro 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 dez de novembro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 59/20

Ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Fábio Meirelles Guerra Júnior, Lucas Duarte Rabello, Luis Carlos
da Silva, Josélia dos Santos, Marcelo Rabello Neves e Adriano Martins de Oliveira, 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 Vereador Lucas Rabello, Segundo Secretário ad hoc, fizesse a leitura da Ata de nº 58, da
Sessão Ordinária realizada no dia dez de novembro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador
Fábio Guerra, 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 391/20 de Protocolo Cameral nº 675/20, que Solicita Abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 22.441,74; Ofício GP nº 393/20, de Protocolo Cameral nº 676/20, que Altera a
redação da alínea “n”, do inciso II, do art. 70, da Lei Municipal nº 106 de 26 de dezembro de 1990; Indicações Legislativas
nºs 673 e 674/20, de Autoria do Vereador Fabio Guerra e Moção de Aplausos nº677/20, de Autoria do Vereador Francisco
Bulhões aos Policiais Militares. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Lucas Rabello, que iniciou cumprimentando a todos, desejando boa sorte a todos que estão concorrendo à eleição para o
próximo pleito. Destacou a importância da participação de todos os vereadores na participação nas discussões das
comissões tendo em vista a existência de alguns projetos de autoria dos vereadores e do Poder Executivo que são
importantes a serem discutidos, analisados e colocados em pauta. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Fábio Guerra que cumprimentou a todos, desejando sorte a todos que estão concorrendo à eleição. Reportou-se
a fala do Vereador Lucas, no sentido de analisar os projetos pendentes. Findas as falas no Expediente, passou-se à Ordem
do Dia com votação em primeiro e segundo turno das Indicações Legislativas nºs 666 e 667/20, de Autoria do Vereador
Fábio Guerra, sendo aprovadas de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo orador inscrito para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta e sete minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia dezessete de
novembro 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 doze de novembro de dois mil e
vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 60/20

Ata da Sexagésima Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
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Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Fábio Meirelles Guerra Júnior, Claudio Vieira Ramos, Lucas
Duarte Rabello, Luis Carlos da Silva, Renilda Pereira Gonçalves, Marcelo Rabello Neves e Adriano Martins de Oliveira, que
assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e nove 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 Claudio Ramos, Segundo Secretário, fizesse
a leitura da Ata de nº 59, da Sessão Ordinária realizada no dia doze de novembro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, 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 396/20 de Protocolo Cameral
nº 679/20, que Encaminha Informações referentes a ações na Estrada Silveira da Motta RJ 134; Ofício GP nº 392/20 de
Protocolo Cameral nº 680/20, que Encaminha Informações referentes as Indicações Legislativas; Ofício GP nº 395/20 de
Protocolo Cameral nº 681/20, que Encaminha Informações referente ao Requerimento de Informação; Requerimento de
Moção de Aplausos nº 682/20, de Autoria do Vereador Lucas Rabello ao Sr. Fabio Maurício Esteves; Requerimento de
Audiência Pública de Protocolo Cameral nº 683/20, de Autoria de todos os Vereadores, Requerendo Audiência Pública para
a realização do LOA 2021; Denuncia de Protocolo Cameral nº 678/20, de Autoria do Servidor Vitor Hugo Lagreca Cassamasso,
que Encaminha Denuncia referente a prestação de serviço de distribuição de água. A seguir, havendo oradores inscritos
para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Rabello, que iniciou desejando boa noite a todos, destacando
alguns pontos sobre o Plano Diretor Municipal que está em análise. Parabenizou os vereadores eleitos para a próxima
legislatura. Finalizou homenageando o Servidor Fábio Maurício Esteves. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a
Tribuna o Vereador Adriano Martins, que desejou boa noite a todos, pontuando a necessidade e urgência da aprovação
do Plano Diretor. Finalizou parabenizando os vereadores eleitos. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Fábio Guerra que agradeceu os votos recebidos e a confiança, pontuando seu trabalho durante os últimos quatro
anos. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que agradeceu os votos recebidos,
parabenizando os vereadores eleitos. Findas as falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia com votação em primeiro
e segundo turno dos Oficio GP nº 388/20 de Protocolo Cameral nº 672/20, que Solicita Abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 511.968,77; Ofício GP nº 393/20, de Protocolo Cameral nº 676/20, que Altera a redação da alínea “n”,
do inciso II, do art. 70, da Lei Municipal nº 106 de 26 de dezembro de 1990; Requerimento de Moção de Aplausos nº 677/
20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões aos Policiais Militares; Requerimento de Moção de Aplausos nº 682/20, de
Autoria do Vereador Lucas Rabello ao Sr. Fabio Maurício Esteves e Indicações Legislativas nºs 673 e 674/20, de Autoria do
Vereador Fábio Guerra, sendo aprovados de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia e havendo orador inscrito para as
Explicações Pessoais, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões. Às dezenove horas e três minutos o Sr. Presidente
deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária,
a ser realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, sendo inseridos na
Ordem do Dia os Projetos de Leis nºs 001, 669 e 675/20, de Autoria do Poder Executivo. 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 dezessete de novembro de dois mil e vinte.
GFC.

Ata Ordinária nº 61/20

Ata da Sexagésima Primeira Reunião Ordinária do Quarto 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 vinte, sob a presidência do Sr.
Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Claudio Vieira Ramos, Lucas Duarte Rabello e Josélia
dos Santos, 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 a Vereadora Josélia dos Santos para fazer
a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, Segundo Secretário,
fizesse a leitura da Ata de nº 60, da Sessão Ordinária realizada no dia dezessete de novembro de dois mil e vinte. Logo após,
o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Lucas Rabello, Primeiro Secretário ad hoc, fizesse a leitura do Expediente, de
acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 399/20 de
Protocolo Cameral nº 685/20, Substituição ao Projeto de Lei nº 528/20 – LOA; Ofício GP nº 400/20 de Protocolo Cameral nº
686/20, que Solicita Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 333.830,00; Ofício GP nº 401/20 de Protocolo
Cameral nº 687/20, contendo Resposta de Indicação Legislativa e Indicação Legislativa nº 684/20, de Autoria do Vereador
Francisco Bulhões. A seguir, havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco
Bulhões que iniciou ressaltando a indicação de sua autoria feita para a estrada do Palmital, pedindo que o Poder Executivo
tome providências da rua citada. Destacou a visita feita juntamente com o Diretor da Secretaria de Meio Ambiente a
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comunidade de Barrinha, mencionando diversos problemas que precisam ser solucionados. Findas as falas no Expediente,
não havendo quórum suficiente não houve Ordem do Dia, não havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais. Às
dezoito horas e quatro minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, convocando
os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte, às
dezessete horas e trinta minutos, sendo inseridos na Ordem do Dia os Projetos de Leis nºs 001, 669 e 675/20, de Autoria do
Poder Executivo. E eu, Lucas Rabello, Primeiro 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 dezenove de novembro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 62/20

Ata da Sexagésima Segunda Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do
Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Fábio Meirelles Guerra Júnior, Claudio 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 dezessete horas e cinquenta 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 Claudio Ramos, Segundo Secretário, fizesse a leitura da Ata de nº 61, da Sessão
Ordinária realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador
Fábio Guerra, 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 405/20 de Protocolo Cameral nº 688/20, que Encaminha Informações
referentes a Indicações Legislativas e Ofício GP nº 404/20, de Protocolo Cameral nº 689/20, que Revoga o inciso 2º do art.
3º da Lei 612 de 26 de agosto de 1999. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se à
Ordem do Dia com votação em primeiro e segundo turno do Projeto de lei nº 001/20, de Autoria do Poder Executivo, que
Altera a lei nº 106 de 26/12/1990; Projeto de Lei nº 669/20, de Autoria do Poder Executivo, que Solicita Abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 85.983,24 e Projeto de lei nº 675/20, de Autoria do Poder Executivo, que Solicita
Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 22.441,74, sendo aprovados de forma unanime. Encerrada a Ordem
do Dia e havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões. Às dezoito
horas e trinta e cinco minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, convocando
os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e seis de novembro 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 vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 63/20

Ata da Sexagésima Terceira Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos um dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos
Santos, Claudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra Júnior e Adriano Martins de Oliveira, e havendo número legal, às dez
horas e dezesseis minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos por vídeo conferência. Em seguida,
convidou a Vereadora Josélia dos Santos para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente disse que
a Ata foi disponibilizada por meio de uma rede interna de comunicação, sendo confirmado e lido por todos os vereadores,
que dentro de um consenso, a Ata de nº 62, da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e
vinte, foi aprovada. Logo após, o Sr. Presidente leu o Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63,
inciso primeiro, letra B, do qual constava: Ofício GP nº 409/20 de Protocolo Cameral nº 690/20, contendo Resposta ao ofício
nº 302/20; Ofício GP nº 404/20 de Protocolo Cameral nº 691/20,  que Solicita Abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$394.000,00; Ofício GP nº 413/20 de Protocolo Cameral nº 695/20, Solicita autorização para Alterar o art. 1º da Lei nº 1787
de 14/06/2013; Requerimento de Moção de Aplausos nº 692/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins ao Sr. Josemar de
Oliveira Pereira; Requerimento de Moção de Aplausos nº 693/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins ao Sr. Zedir
Suete Leite; Requerimento de Moção de Pesar nº 694/20, de Autoria da Vereadora Renilda Pereira a Sra. Joceli Silva
Cavalcante Passos e Indicações Legislativas nºs 696 e 697/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões. A seguir,
havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, o Vereador Lucas Rabello que desejou bom dia, registrando sinceros
sentimentos para família do Deputado Federal Sóstenes Cavalcante pela perda de sua mãe. Justificou seus sintomas de
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covid e sua ausência e pedindo atenção e cuidado a toda população. Findas as Falas do Expediente, passou-se a Ordem
do Dia com votação em primeiro e segundo turno do Projeto de Lei nº 663/20, de Autoria dos Vereadores Lucas Rabello,
Claudio Ramos e Renilda Pereira, que concede o Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Associação Católica
Templo Santo, com sede em nosso Município e Projeto de Lei nº 349/20, de Autoria do Vereador Lucas Rabello, que Institui
o Dia do Jiu Jitsu no Calendário Municipal de eventos e dá outras providências, sendo aprovados de forma unanime.
Havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, falou o Vereador Lucas Rabello. Às dez horas e quarenta e três
minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos, convocando os Vereadores para a próxima
reunião ordinária, a ser realizada no dia três de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas, 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
um de dezembro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 64/20

Ata da Sexagésima Quarta Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos três dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos
Santos, Claudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra Júnior e Adriano Martins de Oliveira, e havendo número legal, às dez
horas e doze minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos por vídeo conferência. Em seguida,
convidou o Vereador Fábio Guerra para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente disse que a Ata
foi disponibilizada por meio de uma rede interna de comunicação, sendo confirmado e lido por todos os vereadores, que
dentro de um consenso, a Ata de nº 63, da Sessão Ordinária realizada no dia um de dezembro de dois mil e vinte, foi
aprovada. Logo após, o Sr. Presidente leu o Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constava: Ofício GP nº 423/20 de Protocolo Cameral nº 699/20, que Solicita o Arquivamento do
Projeto de Lei nº 210/20; Ofício GP nº 424/20 de Protocolo Cameral nº 700/20,  que Solicita Encaminhamento de Informações
do Departamento de Contabilidade para Prestação de Contas do Exercício de 2020 e Indicação Legislativa nº 698/20, de
Autoria do Vereador Francisco Bulhões. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a
Ordem do Dia com votação em primeiro e segundo turno do Ofício GP nº 400/20 de Protocolo Cameral nº 686/20, que Solicita
Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$333.830,00; Ofício GP nº 407/20 de Protocolo
Cameral nº 691/20, que Solicita Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 394.000,00; Requerimento de Moção
de Aplausos nº 692/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins ao Sr. Josemar de Oliveira Pereira; Requerimento de
Moção de Aplausos nº 693/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins ao Sr. Zedir Suete Leite; Requerimento de Moção
de Pesar nº 694/20, de Autoria da Vereadora Renilda Pereira a Sra. Joceli Silva Cavalcante Passos e Indicações Legislativas
nºs 696 e 697/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões, sendo aprovados de forma unanime. Havendo oradores
inscritos para as Explicações Pessoais, falaram os Vereadores Lucas Rabello e Francisco Bulhões. Às dez horas e trinta
minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos, convocando os Vereadores para a próxima
reunião ordinária, a ser realizada no dia oito de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas, 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
três de dezembro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 65/20

Ata da Sexagésima Quinta Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos
Santos, Claudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra Júnior e Adriano Martins de Oliveira, e havendo número legal, às dez
horas e doze minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos por vídeo conferência. Em seguida,
convidou o Vereador Fábio Guerra para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente disse que a Ata
foi disponibilizada por meio de uma rede interna de comunicação, sendo confirmado e lido por todos os vereadores, que
dentro de um consenso, a Ata de nº 64, da Sessão Ordinária realizada no dia três de dezembro de dois mil e vinte, foi
aprovada. Logo após, o Sr. Presidente leu o Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constava: Ofício GP nº 426/20 de Protocolo Cameral nº 704/20, que Encaminha Informações de
Indicações Legislativas; Requerimentos de Urgência Especial nºs 708 e 709/20, de Autoria de Todos os Vereadores;
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Protocolo Cameral nº 702/20, Emenda Supressiva ao Art. 31 VI do Projeto de Lei nº 68/19, de Autoria do Vereador Lucas
Rabello; Protocolo Cameral nº 706/20, Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 528/20, de Autoria do Vereador Lucas
Rabello; Projeto de Resolução nº 707/20, de Autoria de Todos os Vereadores, que Concede Prêmio Medalha de Mérito
Legislativo “Comendador Eugênio Ruótolo Neto” a Sra. Ana Maria Werneck Ruótolo; Requerimento de Moção de Aplausos
nº 703/20, de Autoria do Vereador Lucas Rabello ao Sr. Bernard de Oliveira Casamasso e Requerimento de Moção de Pesar
nº 710/20, de Autoria da Vereadora Renilda Gonçalves aos familiares da Sra. Dilce Gomes dos Santos Morelli. Em seguida,
foi requerido pelo Presidente verbalmente a apreciação do Requerimento de Urgência Especial, conforme disposto no art.
129, e seus parágrafos do Regimento Interno Cameral, sendo tal requerimento de urgência aprovado.  A seguir, não
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia, tendo sido o requerimento de urgência,
colocado imediatamente em discussão, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº 068/19, Plano Diretor Lei Complementar sem
os anexos, que após a discussão e pareceres verbais das Comissões Permanentes, foi aprovado com 5 (cinco) votos a
favor e 1 (um) contra. Em seguida colocado em discussão, em primeiro turno o Protocolo Cameral nº 702/20, Emenda
Supressiva ao Art. 31 VI do Projeto de Lei nº 068/19, de Autoria do Vereador Lucas Rabello, que após a discussão e
pareceres verbais das Comissões Permanentes, foi aprovado.  Logo após, com votação em primeiro e segundo turno da
Indicação Legislativa nº 698/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões, foi aprovada de forma unanime. Encerrada a
Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dez horas e quarenta e seis minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária,
a ser realizada no dia dez de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas, de forma presencial, 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
oito de dezembro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 66/20

Ata da Sexagésima Sexta Reunião Ordinária do Quarto 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 vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos
Santos, Claudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra Júnior e Adriano Martins de Oliveira, e havendo número legal, às dez
horas e dezenove minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente convidou
o prefeito Gilberto Martins Esteves para ocupar a Tribuna, em atenção ao Art. 83 da Lei Orgânica Municipal. A seguir,
convidou o Vereador Fábio Guerra para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou que
o Vereador Claudio Ramos, Segundo Secretário, fizesse a leitura da Ata de nº 65, da Sessão Ordinária realizada do dia oito
de dezembro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, 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 429/20 de Protocolo Cameral nº 712/20, que Encaminha Informações de Indicações Legislativas;
Requerimentos de Moções de Aplausos nºs 715, 716, 717, 718 e 719/20, de Autoria da Vereador Josélia dos Santos aos Srs.
Edineia Rosa Quintas, Raiane Vieira Ricardo, Jhoni Brochado dos Santos, Ana Paula Rosa Quintas Venas, e Francisco
Quintas Filho; Requerimentos de Urgência Especial nº 720/20, de Autoria de Todos os Vereadores; Protocolo Cameral nº
714/20, Emenda ao Art. 6º do Projeto de Lei nº 685/20, de Autoria do Vereador Claudio Ramos; Protocolo Cameral nº 713/20,
Projeto de Lei, que dispõe sobre o padrão nacio nal de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISSQN), incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15,09 da lista de serviços
prevista no artigo 50, da Lei nº 106, de 26 de dezembro de 1990; altera dispositivos da referida Lei, adequando-a à Lei
Complementar nº 175 de 23 de setembro de 2020 e dá outras providências, de Autoria do Poder Executivo. A seguir,
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que cumprimentou a todos,
destacando alguns pontos do que foi realizado ao longo dos últimos 4 anos. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a
Tribuna o Vereador Lucas Rabello que desejou bom dia a todos, se despedindo e agradecendo, fazendo uma breve análise
do último ano. A seguir, o Sr, Presidente convidou o Sr. Prefeito Gilberto Martins Esteves que fizesse seu pronunciamento,
em nome do Poder Executivo, que iniciou cumprimentando a todos, fazendo uma breve análise dos anos que se passaram
e do que espera para os próximos. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que
iniciou parabenizando o prefeito pelas palavras, fazendo uma breve análise do último ano e agradecendo o apoio de todos.
Findas as Falas do Expediente, passou-se a Ordem do Dia, sendo requerido pelo Presidente verbalmente a apreciação do
Requerimento de Urgência Especial nº 720/20, conforme disposto no art. 129, e seus parágrafos do Regimento Interno
Cameral, sendo tal requerimento de urgência aprovado por unanimidade, visto que alguns projetos não tinham pareceres
das comissões, precisando fazer substituição dos membros das comissões permanentes, já que os Vereadores Marcelo
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Neves e Luis Carlos da Silva encontravam-se ausentes na sessão, o Presidente designou então como relator o Vereador
Lucas Rabello, tendo sido o requerimento de urgência, colocado imediatamente em discussão, em segundo turno, o
Projeto de Lei nº 068/19, Plano Diretor Lei Complementar sem os anexos, que após a discussão e pareceres verbais das
Comissões Permanentes, foi aprovado de forma unanime. Em seguida colocados em discussão, em primeiro turno e
segundo turno os Projetos de Lei nºs 695, 689, 706, 702, 564, 583, 492, 347, 482, 348, 681, 685, 714 e 713/20, que após
pareceres verbais, foram aprovados de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para
as Explicações Pessoais, às doze horas e dezenove minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no mesmo dia, logo após quinze
minutos. 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 vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 67/20

Ata da Sexagésima Sétima Reunião Ordinária do Quarto 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 vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos
Santos, Claudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra Júnior e Adriano Martins de Oliveira, e havendo número legal, às
doze horas e quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a
Vereadora Josélia dos Santos para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente comunicou que a ata
seria lida posteriormente, pois não teve tempo hábil para terminá-la. Logo após, não havendo leitura do Expediente,
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Rabello que desejou bom dia a
todos, pontuando sua tristeza pela não apreciação do projeto de resolução que concede a dona Ana Werneck Ruótulo à
medalha que foi aprovada por essa casa em projeto de sua autoria para a entrega da medalha título Doutor Comendador
Eugênio Ruótulo Neto. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que discorreu sobre
alguns pontos do Projeto de Homenagem criado pelo Vereador Lucas. Findas as Falas do Expediente, passou-se a Ordem
do Dia, do Projeto de Lei nº 685/20, sendo aprovado de forma unanime com emendas e Requerimentos de Moções de
Aplausos nºs 715, 716, 717, 718 e 719/20, de Autoria da Vereador Josélia dos Santos aos Srs. Edineia Rosa Quintas, Raiane
Vieira Ricardo, Jhoni Brochado dos Santos, Ana Paula Rosa Quintas Venas, e Francisco Quintas Filho, sendo aprovados
de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às treze
horas e dezoito minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos, convocando os Vereadores
para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezessete horas e
trinta minutos, quando o Legislativo estará retornando do período de recesso, ou em outra data anterior em atenção à
convocação extraordinária do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 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 vinte. GFC.
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