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ATAS DE SESSÕES ORDINÁRIAS

Ata nº 038/19

Ata da Trigésima Oitava Reunião Ordinária da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e dois dia do mês de agosto do ano
de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos,
Luís Carlos da Silva, Fábio Meireles Guerra Júnior, Josélia dos
Santos e Marcelo Rabello Neves que assinaram o livro de
presença e havendo número legal, às dezoito horas e um minutos,
fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em
seguida, convidou o vereador Luís Carlos da Silva para fazer a
leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou que o vereador Claudio Vieira Ramos, fizesse a leitura
da ata de nº 37 da Sessão Ordinária do dia vinte de agosto 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 que constava o Ofício GP nº
533/19 de Protocolo Cameral nº 743/19 de Resposta ao
Requerimento de Informação nº 535/19, a Indicação Legislativa
nº 740/19 do Vereador Claudio Vieira Ramos de Muro de
contenção próximo ao hospital, a Indicação Legislativa nº
741/19 do Vereador Francisco L. Bulhões de Revitalização do
Parque de Exposições, a Indicação Legislativa nº 742/19 do
Vereador Francisco Lima Bulhões para Regulamentar
Referencia salarial de servidores municipais, a Indicação
Legislativa nº 744/19 do Vereador Adriano Martins de
Transporte de Pacientes,  Indicação Legislativa nº 745/19 do
Vereador Adriano Martins de Construção de Calçada e Passeio
público na Rua Jacinto Franco em toda sua extensão no bairro
Valverde, a Indicação Legislativa nº 746/19 do Vereador Adriano
Martins de Construção de Calçada e Passeio público e
sinalização e instalação de guarita de ônibus Rua Alfredo Jacinto
Franco, no bairro Novo Centro e a Indicação Legislativa nº
747/19 do Vereador Adriano Martins de Demarcação de Ponto
de ônibus. Finda a leitura do Expediente, não havendo oradores
inscritos para a fala do Expediente, passou-se à Ordem do Dia,
com a votação em primeiro e segundo turno do Projeto de Lei
nº 579/19 do Poder Executivo que Cria Cargo em Comissão
Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, o Projeto de Lei nº
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735/19 do Poder Executivo de Suplementação R$ 1.370.000,00 para várias secretarias, o Projeto de Lei nº
972/18 do Vereador Marcelo Neves que Altera extensão de Rua na Jaguara, o Projeto de Lei nº 972/18 do
Vereador Marcelo Neves que Denomina Rua na Jaguara, as Indicações Legislativas nºs 733 e 734/19 do
Vereador Adriano M. Oliveira e Luís Carlos da Silva,  as Indicações Legislativas nºs 729, 730, 731 e 732/19 do
Vereador Fábio Guerra de Construção de Lixeira e Afixação de placas de atendimento prioritário, sendo todos
aprovados de forma unanime. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores inscritos para as explicações
pessoais, às dezoito horas e cinquenta e sete minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo
a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a
próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e sete de agosto de dois mil e dezenove, às 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 sete de agosto de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 039/19

Ata da Trigésima Nona Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do
Vereador Marcelo Rabello Neves, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Adriano Martins de
Oliveira e Renilda Pereira Gonçalves, às dezessete horas e quarenta e seis minutos, fazendo a invocação
regimental. Em seguida, convidou o vereador Cláudio Vieira Ramos para fazer a leitura de texto da Bíblia
Sagrada. A seguir, verificou a falta de quórum, em virtude de não terem comparecido os vereadores Fábio
Meirelles Guerra Júnior, Luís Carlos da Silva, Josélia dos Santos, Lucas Duarte Rabello e Francisco Lima
Bulhões. Às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos o Sr. Vice-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 nove de agosto de dois mil e dezenove, às
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 nove de agosto de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 040/19

Ata da Quadragésima Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos vinte e nove dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do
Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva, Fábio Meireles Guerra
Júnior, 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
quarenta e nove minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr.
Dalmo Machado para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o
vereador Marcelo Rabello Neves, fizesse a leitura da ata de nº 38 da Sessão Ordinária do dia vinte e dois de
agosto do ano de dois mil e dezenove e a ata de nº 39 da Sessão Ordinária do dia vinte e sete de agosto 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 Projeto de Lei nº 771/19 do Poder Executivo que dispõe dobre a LOA para exercício
financeiro de 2020 de R$ 92.455.280,00, o Projeto de Lei nº 769/19 do Poder Executivo de Crédito Adicional
Suplementar R$ 176.381,50 destinado a Secretaria de Educação, o Projeto de Lei nº 770/19 do Poder Executivo
de Abertura Crédito Adicional R$ 57.566,22 destinado a Secretaria de Educação, o Ofício GP nº 541/19 de
Protocolo Cameral nº 757/19 de Respostas às Indicações nºs 729, 730, 731, 732 do vereador Fábio Meirelles
Guerra e nºs 734 e 735 do Vereador Luís Carlos da Silva, o Ofício GP nº 540/19 de Protocolo Cameral nº
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755/19 de Resposta às Indicações 717 e 714/19 dos vereadores Francisco Lima Bulhões e Adriano Martins de
Oliveira, o Oficio GP nº 535/19 de Protocolo Cameral nº 756/19 que encaminha cópia dos convênios celebrados
com a Municipalidade, o Projeto de Lei nº 754/19 do Vereador Fábio Meirelles Guerra que Dispõe sobre
combate de queimadas, o Requerimento de Moção de Aplauso nº 766/19 da Vereadora Renilda P. Gonçalves
aos Funcionários dos Correios, o Requerimento Moção de Apoio e manutenção nº 762/19 da Vereadora Renilda
P. Gonçalves aos Correios, as Indicações Legislativas nºs 748, 749, 750, 751, 752 e 753/19 do Vereador Fábio
Meirelles Guerra, As Indicações legislativas nºs 758, 761, 763,764 e 765/19 da Vereadora Renilda P. Gonçalves,
As Indicações legislativas nº 767/19 do Vereador Adriano Martins, o Oficio nº 28/19 de Protocolo Cameral nº
768/19 da SINSERVALE. Finda a leitura do Expediente, não havendo oradores inscritos para a fala do Expediente,
passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo turno o Projeto de Lei nº 738/19 da Mesa
Diretora de Cria que introduz alterações e acréscimos nos anexos I e II da Lei nº 1996 de 2016, criando FG de
Responsável pela frota, o Requerimento nº 739/19 dos Vereadores de Instauração CPI, o Requerimento nº
724/19 do Vereador Adriano M. Oliveira de Moção de Aplauso ao Pastor Alex de Sá, as Indicações Legislativas
nº 744,745,746 e 747/19 do Vereador Adriano M. Oliveira,  As Indicações Legislativas nº 741 e 742/19 do
Vereador Francisco Bulhões, A Indicação Legislativa nº 740/19 do Vereador Claudio V. Ramos, sendo todos
aprovados de forma unanime. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores inscritos para as explicações
pessoais. Às dezoito horas e cinquenta e 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 setembro de dois mil e dezenove, às 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 três de setembro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 041/19

Ata da Quadragésima Primeira Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos três dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência
do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra
Júnior, Josélia dos Santos, Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves e Marcelo Rabello Neves que
assinaram o livro de presença e havendo número legal, às dezessete horas e trinta e nove minutos, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a vereadora Josélia dos Santos para fazer
a leitura de texto da Bíblia Sagrada. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos,
fizesse a leitura da ata de nº 40 da Sessão Ordinária do dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e dezenove.
A seguir, 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 a Indicação
Legislativa nº 772/19 do Vereador Fábio Meirelles Guerra e as Indicações legislativas nºs 773 e 774/19 do
Vereador Marcelo R. Neves. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a fala do Expediente
usou a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que cumprimentou a todos e parabenizou a Defesa
Civil que mesmo sem recurso resgatou crianças que estavam presas numa casa em chamas, pontuando sobre
a falta do corpo de bombeiro no município, sendo certo que o vereador Marcelo Neves já fez várias notificações
pedindo uma guarnição do Corpo de Bombeiro porém sem sucesso. Ressaltou que função precípua da Defesa
Civil é salvar vidas e não apagar incêndios. Relatou que tem um veículo , qual seja L200 parado no pátio do
hospital destinado aos serviços de fumasse, solicitando que tal veiculo fosse doado para os serviços da Defesa
Civil. Ressaltou a falta que faz de um carro na Defesa Civil tendo em vista que o carro está quebrado. Encerrou
sua fala pedindo recapeamento e limpeza na Rua Antônio da Rocha Branco e nos bairros de Palmital e São
Lourenço relatando que estaria conversando com o prefeito e o secretario para tomar conhecimento sobre
cronograma das obras. Logo após, passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo turno do
Requerimento de Moção de Aplausos nº 766/19 da Vereadora Renilda P. Gonçalves aos Funcionários do Correio,
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as Indicações Legislativas nºs 748, 749, 750, 751, 752 e 753/19 do vereador Fábio Meirelles Guerra Junior, as
Indicações Legislativas nºs 758, 763, 764 e 765/19 da Vereadora Renilda Gonçalves, a Indicação Legislativa nº
767/19 do Vereador Adriano Martins, sendo todos aprovados de forma unanime. Encerrada a ordem do dia, não
havendo oradores inscritos 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,
convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia cinco de setembro de dois
mil e dezenove, às 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 setembro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 042/19

Ata da Quadragésima Segunda Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos cinco dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência
do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra
Júnior, Lucas Duarte Rabello, Adriano Martins de Oliveira e Luís Carlos da Silva, que assinaram o livro de
presença e havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e três minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o vereador Luís Carlos da Silva para fazer a leitura de texto da
Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata
de nº 41 da Sessão Ordinária do dia três de setembro 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 Requerimento nº 776/19 de
Moção de Aplauso do Vereador Cláudio Vieira Ramos para a Sra. Aline Oliveira, as Indicações Legislativas nºs
777, 778, 779 e 780/19 do Vereador Fábio Meirelles Guerra Junior. Finda a leitura do Expediente, não havendo
oradores inscritos para a fala do Expediente,  passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo
turno, a Indicação Legislativa nº 772/19 do vereador Fábio Meirelles Guerra Junior, as Indicações Legislativas
nºs 773 e 774/19 do Vereador Marcelo Neves, sendo todos aprovados de forma unanime. Encerrada a ordem
do dia, havendo oradores inscritos para as explicações pessoais o vereador Francisco Lima Bulhões e o vereador
Cláudio Vieira Ramos. Às dezoito horas e dois 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 setembro de dois mil e dezenove, às 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 setembro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 043/19

Ata da Quadragésima Terceira Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos dez dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência
do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra
Júnior, Lucas Duarte Rabello, Adriano Martins de Oliveira, Marcelo Rabello Neves, Renilda Pereira Gonçalves,
Josélia dos Santos e Luís Carlos da Silva, que assinaram o livro de presença e havendo número legal, às
dezessete horas e cinquenta e oito minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em
seguida, convidou o vereador Luís Carlos da Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 42 da Sessão Ordinária
do dia cinco de setembro 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,
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artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP nº 553/19 de Protocolo Cameral nº 783/19 que
Adita Informações ao requerimento de Informações nº 524/19, o Ofício GP nº 555/19 de Protocolo Cameral nº
790/19 contendo Copia reprográfica de convenio realizado pela municipalidade, o Ofício GP nº 551/19 de
Protocolo Cameral nº 784/19 de Resposta ao Requerimento de Informação nº 329/19, o Requerimento nº
781/19 de Moção de Aplauso do Vereador Cláudio Vieira Ramos ao Sr. José Ricardo Benevides, o Requerimento
nº 782/19 de Moção de Aplauso do Vereador Cláudio Vieira Ramos ao Sr. Deivid Ferreira Salema, os
Requerimentos de moção de Aplauso nºs 791 a 796/19 do Vereador Cláudio Vieira Ramos aos Membros da
SEMIPA, as Indicações Legislativas nº 785 e 786/19 do Vereador Cláudio V. Ramos de Asfaltamento da Rua
Maurilio de Souza, a Indicação Legislativa nº 787/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões de Asfaltamento da
Rua Maurilio de Souza, as Indicações Legislativas nº 788 e 789/19 do Vereador Adriano M. de Oliveira de
Recuperação Asfáltica e Reforma de banheiro público na Praça da Emancipação. Finda a leitura do Expediente,
havendo oradores inscritos para a fala do Expediente usou a tribuna o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior
que cumprimentou a todos e mencionou sobre o belo trabalho que está sendo feito pelo Sr. Nilson com relação
a colocação das plataformas dos latões de lixo, parabenizando ainda a Secretaria de Educação pelo Desfile
Cívico no que diz respeito a marcha da emancipação elogiando o lindo trabalho. Relatou que após o asfaltamento,
as estrada do município nunca mais foram recapeadas. Ressaltou ainda sobre o cronograma da secretaria de
obras que está muito lento e que tem vários bairros precisando urgentemente de recapeamento como Glória,
São Lourenço, Palmital, Águas Frias entre outros bairros. Destacou, pedindo urgência na reforma do hospital e
do pátio da Coopervale, mencionando também sobre as instalações de aparelhos para exames que chegaram e
até o momento não foram instalados. Mencionou sobre o vazamento do esgoto no bairro Tedesco e que já
foram feitas várias reivindicações ao DAAE que agora e responsável pela rede de esgoto, e que até o momento
não tomaram nenhuma providencias. Encerrou sua fala pontuando sobre as estradas do Poço Fundo e que
apesar dela cortar a cidade, é de responsabilidade do estado e que espera que o Deputado Federal mais votado
venha ver a estrada que está abandonada. Logo após, passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro
e segundo turno, do Requerimento de moção de Aplauso nºs 776/19 do Vereador Cláudio Vieira Ramos a Sra.
Aline Oliveira da Silva, as Indicações Legislativas nº 778, 779 e 780/19 do Fábio Meirelles Guerra Junior, sendo
todos aprovados de forma unanime. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores inscritos para as explicações
pessoais, 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 doze de setembro de dois mil e dezenove, às 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 setembro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 044/19

Ata da Quadragésima Quarta Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos doze dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência
do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra
Júnior, Lucas Duarte Rabello, Adriano Martins de Oliveira, Marcelo Rabello Neves, Renilda Pereira Gonçalves,
Josélia dos Santos e Luís Carlos da Silva, 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 Pr. Rubens Carvalho para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 43 da Sessão Ordinária
do dia dez de setembro 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 constava o Ofício GP nº 560/19 de Protocolo Cameral nº 798/19 de
Respostas das Indicações Legislativas dos Vereadores Adriano Martins, Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira
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e Fábio Guerra. Finda a leitura do Expediente, não havendo oradores inscritos para a fala do Expediente.
Passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo turno, do Projeto de Lei nº 770/19 do
Executivo que Requer Autorização para abertura de crédito Adicional Suplementar por superávit no valor de
R$ 57.566,22, do Projeto de Lei nº 769/19 do Executivo que Requer Autorização para abertura de crédito
Adicional Suplementar por superávit no valor de R$ 176.381,50, das Indicações Legislativas nº 788 e 789/19 do
Vereador Adriano M. de Oliveira. da Indicação Legislativa nº 787/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões, das
Indicações Legislativas nº 785 e 786/19 do Vereador Claudio Vieira Ramos, sendo todos aprovados de forma
unanime. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezoito
horas e trinta e quatro 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 dezessete de setembro de dois mil e dezenove, às 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
dezessete de setembro de dois mil e dezenove. GSS

Ata nº 045/19

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos dezessete dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior,
Adriano Martins de Oliveira e Renilda Pereira Gonçalves que assinaram o livro de presença e havendo número
legal, às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos.
Em seguida, convidou a vereadora Renilda Pereira Gonçalves para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, fizesse a leitura da ata de nº
44 da Sessão Ordinária do dia doze de setembro 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 constava o Ofício GP nº 568/19 de
Protocolo Cameral nº 803/19 de Respostas das Indicações Legislativas do Vereador Fábio Guerra, o Ofício GP
nº 561/19 de Protocolo Cameral nº 799/19 de Respostas das Indicações Legislativas dos Vereadores Fábio
Guerra e Marcelo Rabello Neves, o Ofício GP nº 570/19 de Protocolo Cameral nº 806/19 de Veto Total ao PL
nº 338/2019 do Vereador Marcelo Neves, o Ofício GP nº 569/19 de Protocolo Cameral nº 805/19 de Resposta
ao PL nº 681/19 do Vereador Fábio Guerra, o Ofício GP nº 580/19 de Protocolo Cameral nº 814/19 de Resposta
ao PL 194/19 do Vereador Claudio V. Ramos, o Ofício GP nº 577/19 de Protocolo Cameral nº 815/19 de
Resposta a questionamento de denominação de Rua do Vereador Luís Carlos da Silva, o Ofício GP nº 581/19 de
Protocolo Cameral nº 817/19 de resposta PL nº 719/19 do Vereador Lucas Rabello, o Requerimento de Moção
de Aplausos nº 802/19 à Sra. Aline Magele de Lima do Vereador Adriano Martins de Oliveira, o Requerimento
de Moção de Aplausos nº 801/19 ao Sr. Wesley dos Santos Lima do Vereador Adriano Martins de Oliveira, o
Requerimento de Moção de Aplausos nº 800/19 à Sra. Patrícia Rodrigues Sampaio do Vereador Adriano Martins
de Oliveira, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 808/19 ao Sr. João Pedro Isidoro Gomes do Vereador
Francisco Lima Bulhões, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 809/19 ao Sr. Luís Alberto da Silva do
Vereador Francisco Lima Bulhões, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 810/19 ao Sr. Luís Otávio Isidoro
Gomes do Vereador Francisco Lima Bulhões, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 809/19 ao Sr. Erick
Machado Santos do Vereador Francisco Lima Bulhões, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 812/19 ao
Sr. Paulo Ricardo Nunes de Abreu do Vereador Francisco Lima Bulhões, o Requerimento de Moção de Aplausos
nº 813/19 ao Sr. Miguel Medeiros Chaves do Vereador Francisco Lima Bulhões, a Indicação Legislativa nº
807/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões de Praça Pública em Barrinha. Finda a leitura do Expediente,
havendo oradores inscritos para a fala do Expediente usou a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior
que cumprimentou a todos e relatou sua indignação com relação ao requerimento do esgoto do bairro do
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Tedesco, que ele fez a solicitação e foi atendido, e quando chegou no local tinha outra pessoa recebendo o
mérito. Ressaltou que nunca pediu nada para ele, sempre para a melhoria da cidade. Encerrou sua fala
agradecendo a atenção de todos e desejou um boa noite. Não havendo a ordem do dia, 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 dezenove de setembro de dois mil e
dezenove, às 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 dezenove de setembro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 046/19

Ata da Quadragésima Sexta Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos dezenove dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Fábio Meireles Guerra Júnior,
Adriano Martins de Oliveira, Cláudio Vieira Ramos, Josélia dos Santos e Luís Carlos da Silva 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 Luís Carlos da Silva para fazer a leitura
de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a
leitura da ata de nº 45 da Sessão Ordinária do dia dezessete de setembro 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 constava o Projeto de Lei
nº 819/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação
a usuários da água, os Requerimentos de Moção de Aplausos nº 820/19 e 821/19 do Vereador Francisco Lima
Bulhões, os Requerimentos de Moção de Aplausos nº 882, 823, 824, 825, 826,827 e 830/19 do Vereador Cláudio
V. Ramos. Finda a leitura do Expediente, não havendo oradores inscritos para a fala do Expediente, não havendo
a ordem do dia e nem oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezoito horas e sete minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes
no plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e quatro
de setembro de dois mil e dezenove, às 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 quatro de setembro de dois mil e
dezenove. GSS.

Ata nº 047/19

Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e quatro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Josélia dos
Santos, Luís Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves e Marcelo Rabello Neves que
assinaram o livro de presença e havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, fazendo
a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Dalmo Machado para fazer a
leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos,
fizesse a leitura da ata de nº 46 da Sessão Ordinária do dia dezenove de setembro do ano de dois mil e
dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Marcelo Rabello Neves, fizesse a leitura do
expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B,  do qual constavam
o Oficio GP nº 586/19 de Protocolo Cameral nº 831/19 de resposta ao PL nº 761/19 da Vereadora Renilda P.
Gonçalves, os Requerimentos de Moção de Aplausos nº 828, 829, 836, 837 e 838/19 do Vereador Adriano
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Martins de Oliveira, a Indicação Legislativa nº 833/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões de Redutores de
velocidade nas entradas do HMST, a Indicação Legislativa nº 835/19 do Vereador Fábio Guerra de Pavimentação
Asfáltica Rua José Tomé, o Ofício de Protocolo Cameral nº 832/19 do Sr. Glauber S. Carvalho que Solicita
Certidão de Inteiro Teor dos Processos de Cassação. Finda a leitura do Expediente, não havendo oradores
inscritos para a fala do Expediente, passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno, dos
Requerimentos de Moção de Aplausos nº 820, 821 e 834/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões, os
Requerimentos de Moção de Aplausos nº 822,823, 824, 825,826, 827 e 830/19 do Vereador Claudio V. Ramos,
sendo todos aprovados de forma unanime. Não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais. Às
dezoito horas e dezoito 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 setembro de dois mil e dezenove, às 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 setembro de dois mil e dezenove. GSS.



<<
  /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


