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Ata nº 04/21

Ata da Quarta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio Machado,
com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano
Martins de Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva,
Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira,
Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos que assinaram
o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e
quarenta e um 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 a Segunda Secretária, Vereadora Adriana Nardy fizesse
a leitura da ata de nº 3 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e
cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi
aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o
Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, Primeiro
Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo
com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B,
do qual constavam: Ofício GP nº 111/21 de protocolo nº 396/21, que
encaminha projeto de Lei solicitando abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 820.000,00 para o Fundo Municipal de Saúde;
Ofício GP nº 110/21 de protocolo nº 397/21, , que encaminha projeto
de Lei solicitando abertura de Crédito Adicional Especial no valor
de R$ 623.020,44 para o Fundo Municipal de Saúde; Ofício GP nº
113/21 de protocolo nº 424/21 que informa encaminhamento de
indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº
114/21 de protocolo nº 425/21 que encaminha laudo para
denominação de logradouro público “Servidão Waldomiro de
Azevedo”; Ofício GP nº 115/21 de protocolo nº 426/21 que informa
encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes;
Ofício GP nº 117/21 de protocolo nº 427/21 que encaminha laudo
para denominação de logradouro público “Rua Vicente de Andrade
Morelli”; o Projeto de Lei Complementar nº 391/21, de autoria da
Mesa Diretora que altera o Artigo 125 da Lei Complementar nº 78
(PDM); o Projeto de Lei nº 394/21, de autoria do Vereador Raphael
Branco que denomina a “Quadra Poliesportiva Pedro Andrade da
Silva”; o Projeto de Lei nº 431/21, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de lista
de espera para cirurgias e exames complementares dos pacientes do
SUS do Município; as Indicações Legislativas nº 390 e 392/21, de
autoria do Vereador Adriano Martins; nº 376 a 383; 406 a 410; 428 a
430/21, de autoria da Vereadora Daniela Carvalho; nº 398; 402 e 403;
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412 a 414; 416 a 421/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; nº 387 e 388; 432/21, de autoria da Vereadora Jaqueline
Hiat; nº 375/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves; nº 404 e 405; 411; e 423/21, de autoria do Vereador Marcos
Machado; e nº 384 a 385; 399 a 401; e 422/21, de autoria do Vereador Raphael Branco; a Moção de Aplausos nº 386/21, de
autoria do Vereador Raphael Branco a Rede de Mercados Super Couto; o Ofício nº 16/21 do Poder Judiciário informando
a  concessão de medida liminar para Ação Direta de Inconstitucionalidade referente a Lei Municipal nº 2.238, de 2020; o
protocolo nº 415/21, da Sra. Thamiris Aguiar Garcia e Outros, encaminhando denúncia contra loteamento irregular, requer
ação fiscalizadora do Legislativo. A seguir, havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos. Registrou a ida de alguns vereadores juntamente com Excelentíssimo
Senhor Prefeito, Vice Prefeito e o Secretário de Planejamento a Assembleia Legislativa para um encontro com o deputado
Marcio Pacheco e com o deputado Marcos Vinícius para tratar sobre a área limítrofe em Volta do Pião, dizendo que essa
situação já vem se arrastando há um tempo, manifestando que possam chegar a uma definição, pois toda essa indecisão
traz somente prejuízos para aqueles que necessitam e precisam de receber os serviços oferecidos pelo Executivo Municipal.
Ressaltou que deu início ao Gabinete Itinerante, que esteve nas comunidades de Córrego Sujo e de Rio Bonito e que
observou várias demandas nas mesmas que precisam ser solucionadas, sendo assim protocolou todos os pedidos e
confiando que sejam atendidas. Pontuou que tinha feito algumas indicações que já tinham sido protocoladas por outros
vereadores, sendo assim achou melhor ser retirada, pois quando a Casa aprova uma indicação do vereador é um consenso
e um anseio de todos os vereadores sendo assim a repetição das indicações ela não se faz necessária. Relatou alguns
serviços urgentes que precisam ser feitos na Comunidade de Barrinha, pedindo que o poder Executivo tome providências.
Ressaltou que protocolou um projeto de lei nº 431/21 que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da lista de espera
para cirurgias e exames complementares dos pacientes do sistema único de saúde para o município de São José do Vale do
Rio Preto, pedindo o apoio dos demais vereadores, finalizou relatando que foi procurado por munícipes pois a espera de
exames está sendo grande. Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia, com a aprovação do Requerimento
nº 322/21 de autoria do Vereador Raphael Branco que solicita disponibilização de transporte universitário para os alunos
do Município; e as Indicações Legislativas de nº 370 e 371/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; nº 354 a 358/21, de
autoria da Vereadora Daniela Carvalho; nº 367/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; nº 368/21, de autoria do
Vereador Marcos Machado; e nº 364 a 366; e 372/21, de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia e
havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores Francisco Bulhões e Raphael
Branco. Encerrada a lista de inscrito para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte minutos o Sr. Presidente deu por
encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a
próxima reunião ordinária para o próximo dia nove de março, às 17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia os
projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, 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 quatro de março de dois mil e vinte e um. GFC.

Ata nº 05/21

Ata da Quinta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos
Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira, Daniela
Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Raphael Branco dos
Santos que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta minutos, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Daniela de Carvalho para fazer a leitura
do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Adriana Nardy fizesse
a leitura da ata de nº 4 da Sessão Ordinária realizada no dia quatro de março de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi
aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões,
Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63,
inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 119/21 de protocolo nº 437/21 que encaminha informações
referente ao projeto da Câmara requerido sobre a mudança estrutural e instalação de elevador; Ofício GP nº 120/21 de
protocolo nº 436/21 que encaminha Projeto de Lei que autoriza vinculação do Município com a Organização Social
UNDIME; Ofício GP nº 121/21 de protocolo nº 440/21 que encaminha resposta ao Ofício nº 18/21, referente ao processo
administrativo nº 1053/21; Ofício GP nº 122/21 de protocolo nº 451/21 que encaminha Projeto de Lei que altera a redação de
artigos e parágrafos que cita na Lei Complementar nº 47; Ofício GP nº 124/21 de protocolo nº 452/21 que encaminha Projeto
de Lei que cria a remuneração direta por plantão médico emergencial nos casos que cita; o Projeto de Lei nº 446/21 de
autoria do Vereador Adriano Martins, que denomina logradouro público em Águas Claras, Servidão Waldomiro de Azevedo;
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as Indicações Legislativas nº 435/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 455 a 456/21, de autoria da Vereadora
Daniela Carvalho; 443 e 444/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; 453 e 454/21, de autoria da Vereadora Jaqueline
Hiat; 449/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; 433/21, de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira; e 434, 441 e
442; 447 e 448/21, de autoria do Vereador Raphael Branco; as Moções de Aplausos de nº 450/21, de autoria do Vereador
Marcos Machado, a Sra. Darly Maria de Lima; e nº 457/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, a Sra. Maria Theresinha
de Araújo. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho
que iniciou cumprimentando a todos. Ressaltou a indicação de sua autoria, que solicita ao Poder Executivo o fornecimento
de “marmitex” para os funcionários públicos que não tem esse benefício. Mediante ao cenário que estamos vivenciando
por conta da pandemia do covid-19, os servidores não puderam ter aumento salarial, que por sua vez estão sendo afetados
por esta calamidade. Relatou que em alguns departamentos do Poder Executivo recebem refeição e que não entende o
porquê de outros não receberem o mesmo benefício. Finalizou pedindo o apoio dos demais colegas para juntos buscar
direitos de igualdade para todos os servidores. Inscrito para a Fala do Expediente o Vereador Francisco Bulhões que
iniciou cumprimentando a todos, ressaltando a presença do Sr. Fernando. Elogiou o Excelentíssimo Presidente pela Moção
de Aplausos à Sra. Darly Maria de Lima, por sua frequência na Casa Legislativa e por inúmeros trabalhos realizados no
Município.  Expressou seu apoio em relação à indicação da Vereadora Daniela. Parabenizou a todas as mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher, reconhecendo a luta pelos seus direitos. Relatou que o Gabinete Itinerante desta vez foi na
comunidade da Barrinha, pontuando que todas as necessidades da comunidade já foram encaminhadas as secretarias
pertinentes, pedindo assim que Poder Executivo tome providências. Inscrito para a Fala do Expediente o Vereador Marcos
Machado que iniciou cumprimentando a todos. Parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher,
ressaltando e reconhecendo a importância, a força e a luta das mulheres em toda a história da humanidade evidenciada
especialmente no fim do último século por suas importantes conquistas e participações na vida familiar, social e produtiva,
desempenhando jornadas diárias duplas e até triplas. Finalizou homenageando a Sra. Darly Maria de Lima por meio de uma
Moção de Aplausos, pontuando e agradecendo sua assídua presença na Casa Legislativa. Terminada a Fala do Expediente,
antes de passar a Ordem do Dia, considerando o Dia Internacional da Mulher a Câmara homenageou as três vereadoras e
também a Sra. Darly Maria de Lima representando as munícipes. Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia,
com a aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar nº 391/21, de autoria da Mesa Diretora que altera o
Artigo 125 da Lei Complementar nº 78, de 2020; e as Indicações Legislativas nºs 390 e 392/21, de autoria do Vereador
Adriano Martins; 376 a 383; 406 a 410; 428 a 430/21, de autoria da Vereadora Daniela Carvalho; 398; 402 e 403; 412 a 414; 416
a 421/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; 387 e 388; 432/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; 375/21, de
autoria do Vereador Marcelo Neves; 404 e 405; 411; e 423/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e 384 a 385; 399 a
401; e 422/21, de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia e havendo orador inscrito para as
Explicações Pessoais, usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy. Encerrada a lista de inscrito para as Explicações Pessoais,
às dezoito horas e quarenta e um minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos
e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia onze de março,
às 17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos de Lei de nºs 396 e 397/21 que tratam de abertura de
crédito adicional especial, e outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões,
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 nove de março de dois mil e vinte
e um. GFC.

Ata nº 06/21

Ata da Sexta Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Adriano
Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva,
Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos
que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e sete minutos, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Adriana Nardy para fazer a leitura do
texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Adriana Nardy fizesse a
leitura da ata de nº 5 da Sessão Ordinária realizada no dia nove de março de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi
aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões,
Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63,
inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 129/21 de protocolo nº 460/21 que indica nomes para integrar a
Comissão Mista que analisará as leis complementares do Plano Diretor Municipal; o Projeto de Lei nº 461/21 de autoria da
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Vereadora Adriana Nardy que cria a prática de jogos de dama e xadrez na rede municipal de ensino; o Projeto de Lei nº
462/21 autoria da Vereadora Adriana Nardy que cria a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência; e as Indicações
Legislativas 458 e 459/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 468 a 471/21, de autoria da Vereadora Daniela Carvalho;
467/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e 463 a 466/21, de autoria do Vereador Raphael Branco. A seguir,
havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando
a todos. Relatou um contato por um morador de Pedras Brancas questionando o possível fechamento da Unidade de
Saúde localizado em seu bairro. Com isso, convidou os demais vereadores para fazer uma visita ao posto ou a Secretaria
de Saúde para verificar se a informação procede para juntos buscar uma solução para o não fechamento da Unidade.
Finalizou agradecendo à Secretaria de Obras por dar início ao serviço de calçamento do acostamento da Silveira da Motta,
assim como serviço de limpeza e roçada. Findas as Falas no Expediente, antes de passar à Ordem do Dia o Sr. Presidente
suspendeu a Sessão por dez minutos, convidando os Srs. Vereadores para se reunirem no Gabinete das Presidência para
deliberarem sobre um projeto que poderia entrar na Ordem do Dia. Encerrada a reunião a Sessão retomou a sua normalidade,
passando-se à Ordem do Dia com a aprovação em primeiro e segundo turnos do Projeto de Lei nº 396/21, de autoria do
Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 623.020,44 para o Fundo Municipal de
Saúde; o Projeto de Lei nº 397/21, de autoria do Poder Executivo que requer a abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 820.000,00 para o Fundo Municipal de Saúde; e as Indicações Legislativas 435/21, de autoria do Vereador
Adriano Martins; 455 a 456/21, de autoria da Vereadora Daniela Carvalho; 443 e 444/21, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões; 453 e 454/21, de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; 449/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; 433/21,
de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira; e 434, 441 e 442; 447 e 448/21, de autoria do Vereador Raphael Branco.
Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta e
nove minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de
visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia dezesseis de março, às 17h30, quando
estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco
Bulhões, 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 onze de março de dois mil
e vinte e um. GFC.

Ata nº 07/21

Ata da Sétima Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriano Martins de Oliveira, Adriana Gonçalves Nardy,
Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Marcelo
Rabello Neves 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 a Vereadora Daniela de Carvalho para fazer a leitura
do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Adriana Nardy fizesse
a leitura da ata de nº 6 da Sessão Ordinária realizada no dia onze de março de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi
aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões,
Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo
63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 126/21 de protocolo nº 476/21 que informa encaminhamento da
solicitação da Vereadora Daniela de Carvalho aos setores competentes; Ofício GP nº 127/21 de protocolo nº 477/21 que
informa encaminhamento de indicações dos Srs. Vereadores aos setores competentes; Ofício GP nº 135/21 de protocolo nº
487/21 que requer autorização para utilização do Plenário para a 1ª Conferência Municipal de Turismo; Ofício GP nº 134/21
de protocolo nº 488/21 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 265/21, de autoria do Vereador
Adriano Martins; Ofício GP nº 136/21 de protocolo nº 489/21 que informa encaminhamento de indicações dos Srs.
Vereadores aos setores competentes; as Indicações Legislativas nºs 491/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy; 482
a 485; 493 a 496/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; 481/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; 472
a 475/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves; 478/21, de autoria do Vereador Marcos Machado; e 479 e 480/21, de
autoria do Vereador Raphael Branco; e a Moção de Aplausos nº 492/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho a Dra.
Gleicimar Generoso e Funcionários que atuam na frente de combate ao Covid. A seguir, havendo orador inscrito para a Fala
do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Adriano Martins que iniciou desejando boa noite a todos. Citou um problema
enfrentado pelo bairro Valverde, ressaltando que já existem indicações feitas para esta questão, sendo que até o momento
nada foi resolvido. Finalizou pedindo que o Poder Executivo tome providências necessárias. Inscrita para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Ressaltou a Moção de
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Aplausos de sua autoria, direcionada a Doutora Gleicimar e aos demais funcionários que estão na linha de frente no
combate do covid-19. Reconhecendo e agradecendo todo cuidado, dedicação e entrega ao povo Valeriopretano. Finalizou
enfatizando os cuidados necessários de prevenção para juntos lutarmos contra esse vírus. Inscrito para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos. Parabenizou a fala do vereador
Adriano Martins referente o problema citado ao bairro do Valverde, enfatizando a necessidade desses serviços. Relatou
que esteve no bairro de Parada Morelli juntamente com o Vereador Luiz de Souza, onde juntos estiveram acompanhando
o trabalho realizado naquela localidade, confiando no término do mesmo. Pontuou a necessidade do serviço de roçada e
capina á beira da Estrada Silveira da Motta. Ressaltou a dificuldade encontrada por alguns pais em relação à utilização do
aplicativo disponibilizado pela rede de Ensino Municipal, uma vez que alguns não possuem acesso à internet. Pedindo
então o apoio dos demais vereadores para juntos estarem em busca de um meio para facilitar o aprendizado dos alunos.
Destacou visita feita a nova sede da Escola Municipal Irene Lima, frisando o belo trabalho feito pelo Executivo. Parabenizou
a Vereadora Daniela pela Moção de Aplausos a todos os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente no
combate ao covid-19. Mencionou que ao término da sessão seria entregue uma Moção de Aplausos aos Policiais Militares
por relevantes serviços prestados ao Município. Finalizou alertando a situação delicada que Municípios vizinhos estão
enfrentando, enfatizando a necessidade de uma ação mais ofensiva por parte do Poder Executivo em relação às aglomerações
acontecidas atualmente no Município. Findas as Falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em
bloco das Indicações Legislativas nº 458 e 459/21, de autoria do Vereador Adriano Martins; 468 a 471/21, de autoria da
Vereadora Daniela Carvalho; 467/21, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e 463 a 466/21, de autoria do Vereador
Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito
horas e quarenta e três minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando
a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia dezoito de março, às 17h30,
quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu,
Francisco Bulhões, 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 dezesseis de
março de dois mil e vinte e um. GFC.


