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ATAS DE SESSÕES ORDINÁRIAS

Ata nº 048/19

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordinária do Terceira
ano Legislativo da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e seis
dias 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, Fábio Meirelles Guerra Júnior e Adriano
Martins de Oliveira 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 o vereador Luís Carlos da silva para fazer
a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos fizesse a leitura
da ata de nº 47 da sessão Ordinária do dia vinte e quatro 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 primeira, letra
B, do qual constava, o Oficio GP nº 845/19 contendo resposta
ao PL nº 715/19 da vereadora Renilda P. Gonçalves, o Oficio
GP nº 594/19 de protocolo cameral nº 846/19 contendo resposta
ao PL nº 715/19 do vereador Cláudio V. Ramos, o
Requerimento de moção de aplausos nº 839/19 da vereadora
Josélia dos Santos, as Indicações Legislativas nº 840, 841, 842
e 843/19 da vereadora Josélia dos Santos, as Indicações
Legislativas nº 848 e 849/19 do vereador Francisco Lima
Bulhões e o Oficio de Protocolo Cameral 844/19 da Aciturvale.
Finda a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para
fala do Expediente usou a tribuna o vereador Fábio Meirelles
Guerra Júnior que cumprimentou a todos e mencionou sua
indignação com a Secretaria de Esportes que não apoia a
contento com transporte, lanches, medalhas e afins os jovens
atletas, que vem se destacando no cenário nacional, não só no
jiu-jitsu como nas demais categorias. Relatou que para o ano
de dois mil e vinte, com o orçamento já aprovado de dois
milhões, espera que esta Secretaria possa fazer acontecer suas
funções, uma vez que no ano corrente nada foi feito. Destacou
o Ex Secretário de Esportes Fabiano Bittencourt, pontuando
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que quando exerceu este cargo realizou diversas atividades esportivas no município. Agradeceu ao Presidente
e a Comissão por estarem fiscalizando o Hospital Maternidade Santa Teresinha em relação as demandas do
município. Relatou também que a Rodovia Prefeito Bianor Martins Esteves a RJ 134 continua sem
recapeamento. Encerrou sua fala demostrando sua indignação ao Poder Executivo para com o Poder
Legislativo em não ter convidado nenhum Vereador para inauguração do Novo Centro de Assistência de
saúde Mental localizado no Shopping da Cidade. Passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e
segundo turno do o Projeto de Lei nº 338/19 do vereador Marcelo Neves que acata o veto total, dos
Requerimentos de Moção de Aplausos nº 828, 829, 836, 837 e 838/19 do vereador Adriano Martins, da
Indicação Legislativa nº 835/19 do vereador Fábio Guerra e da Indicação Legislativa nº 833/19 do vereador
Francisco Bulhões, sendo todos aprovados de forma unanime. Não havendo oradores inscritos para as
explicações pessoais, às dezoito horas e quatorze 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 primeiro de outubro de dois mil e dezenove, ás
dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões
permanentes. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa,
mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São
José do Vale do Rio Preto, em primeiro de outubro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 049/19

Ata da Quadragésima Nona Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos primeiro dia do mês de outubro 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 Meirelles Guerra Júnior, Marcelo Rabello Neves, Renilda Pereira Gonçalves, Lucas Duarte
Rabello 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 Luís Carlos da silva para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou que o vereador Lucas Duarte Rabello que fizesse a leitura da ata de nº 48 da sessão
Ordinária do dia vinte e seis 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 primeira, letra B, do qual constavam o Requerimento de Moção de Aplausos
nº 854/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões à Sra. Mariana Silveira Valença, o Requerimento de Moção
de Aplausos n° 853/19 do vereador Adriano Martins à Sra. Adriana Sant’ana Das Neves, o Requerimento de
Moção de Aplausos n° 852/19 do vereador Adriano Martins ao Sr. Luciano Nobrega de Souza, a Indicação
Legislativa nº 850/19 do Vereador Claudio Vieira Ramos. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores
inscritos para fala do Expediente usou a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que cumprimentou
a todos e agradeceu ao secretário de Obras Sr. Rogerio Caputo e ao Exmo. Prefeito Gilberto esteves pelo
recapeamento do bairro da Glória desejando que continue fazendo os trabalhos de asfaltamento em outros
bairros solicitados como Palmital, São Lourenço entre outros. Passou-se a ordem do dia com votação em
primeiro e segundo turno do Requerimento de Moção de Aplausos nº 839/19 da Vereadora Josélia dos
Santos, a Indicação Legislativa n° 835/19 do Vereador Fábio Guerra, a Indicação Legislativa n° 833/19 do
Vereador Francisco Lima Bulhões, sendo todos aprovados de forma unanime. Não havendo oradores inscritos
para as explicações pessoais às dezoito horas e vinte 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 três de outubro de dois mil e dezenove, ás
dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões
permanentes. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa,
mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São
José do Vale do Rio Preto, em três de outubro de dois mil e dezenove. GSS.
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Ata nº 050/19

Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São
José do Vale do Rio Preto, realizada aos Três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Luís Carlos da Silva, Renilda
Pereira Gonçalves, Lucas Duarte Rabello, Josélia dos Santos e Adriano Martins de Oliveira que assinaram o
livro de presença e havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e quatro 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 vereadora Josélia dos Santos que fizesse a leitura
da ata de n° 49 da sessão Ordinária do dia primeiro de outubro do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, fizesse a leitura do expediente, de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeira, letra B, do qual constavam o PL nº 876/19 do Poder
Executivo que solicita autorização para abertura de Crédito adicional no valor de 480.000,00 para serviço de
iluminação, o PL nº 877/19 do Poder Executivo que altera a lei Complementar nº 46/2013 que corrige atribuição
do cargo de socorrista, o Ofício GP nº 606/19 de Protocolo Cameral nº 855/19 de resposta ao ofício da Câmara
nº 355/19, o Ofício GP nº 608/19 de Protocolo Cameral n° 856/19 de resposta do requerimento de informação
nº 362/19, o Ofício GP nº 611/19 de Protocolo Cameral n° 857/19 de respostas às indicações legislativas dos
vereadores Francisco Bulhões e Fabio Guerra, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 858/19 do Vereador
Fábio Meirelles Guerra Júnior, os Requerimentos de Moção de Aplausos nºs 859,860, 861, 862, 863, 864, 865,
866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873/19 do Vereador Claudio V. Ramos, os Requerimentos de Moção de
Aplausos nºs 874 e 875/19 do Vereador Marcelo R. Neves, a Indicação Legislativa n° 878/19 do Vereador
Adriano Martins de Oliveira de Implantação de um ponto de ônibus na Barrinha. Finda a leitura do Expediente,
havendo oradores inscritos para fala do Expediente usou a tribuna o vereador Francisco Lima Bulhões que
cumprimentou a todos e relatou sobre a reunião com o secretário de planejamento, juntamente com a vereadora
Josélia e com a secretaria Rafaela, sobre o orçamento de dois mil e vinte. Mencionou sobre a notícia que teve
sobre a abertura do posto de saúde das Pedras Brancas, que em breve estará funcionando. Após, passou-se a
ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno o Projeto de Lei n° 818/19 do Vereador Francisco Lima
Bulhões que autoriza poder executivo instalar dispositivo nas escolas, o Projeto de Lei nº 683/19 do Vereador
Fábio Meirelles Guerra Jr. que institui mês de agosto como agosto lilás, os Requerimentos de Moção de Aplausos
nºs 852, 853/19 do Vereador Adriano Martins de Oliveira, o Requerimento de Moção de Aplausos n° 854/19 do
Vereador Francisco Lima Bulhões. A Indicação Legislativa nº 850/19 do Vereador Claudio V. Ramos. Sendo
todos aprovados de forma unanime. Não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezoito
horas 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
oito de outubro de dois mil e dezenove, ás dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de
Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais
relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em oito de outubro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 051/19

Ata da Quinquagésima Primeira Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, sob
a presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Luís Carlos da Silva, Renilda
Pereira Gonçalves, Lucas Duarte Rabello, Josélia dos Santos, Marcelo Rabello Neves, Fábio Meirelles Guerra
Júnior, Cláudio Vieira Ramos e Adriano Martins de Oliveira que assinaram o livro de presença e havendo
número legal, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o vereador Luís Carlos da Silva para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Cláudio Vieira Ramos que fizesse a leitura da ata de nº 50 da
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sessão Ordinária do dia três de outubro 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 primeira, letra B, do qual constavam o Oficio GP nº 880/19 de Protocolo Cameral
880/19 de Resposta a Indicação dos Ver. Josélia e Francisco Bulhões e as Indicações Legislativas nºs 882,883,
884 e 885/19 do Vereador Fabio Meirelles Guerra. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos
para fala do Expediente usou a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que cumprimentou a todos e
relatou que esteve na empresa Águas do Rio Preto e cobrou as emendas urgentes e necessárias para resolver
o problema da falta da água e que esteve com o diretor responsável o Sr. José Renato que relatou que já fechou
dois poços no Pouso Alegre contaminados sem fazer nenhum exame de que consta a contaminação. Mencionou
que esteve na secretaria de obra para parabenizar o belo trabalho de recapeamento no Bairro da Glória.
Parabenizou também o Sr. Nilson pela coleta de lixo. Ressaltou sobre a reforma do hospital que já está mais de
três anos e que nada foi feito. Encerrou sua fala solicitando ao Sr. Presidente para marcar uma nova reunião
com a secretária de saúde para saber de todos os planejamentos para melhoria do hospital. Usou a tribuna o
vereador Lucas Duarte Rabello que cumprimentou a todos e mencionou sobre a Festa do Cavalo que ficou
muito feliz com a volta do rodeio em na cidade, e que faltou apoio da prefeitura para melhoria e organização.
Ressaltou que querem colocar dois milhões na secretaria turismo e que gostaria de convocar o secretario para
uma reunião para saber onde ele vai gastar essa verba. Relatou sobre a falta da água e que a empresa já está
lá ha nove meses e nada foi feito e que se não deram jeito nesse período todo, que coloquem outra empresa
para assumir. Ressaltou sobre o caminhão da saúde que esteve no município, que ligou para secretaria de saúde
solicitando o pedido do caminhão da saúde no município e foi negado por ser uma emenda muito cara e a
secretaria disse que o caminhão seria só pra fazer política e que vai solicitar o inteiro teor desse processo
porque gostaria de saber o quanto foi pago para esse caminhão está no município. Encerrou sua fala pedindo
justiça que já fora mais de dez milhões de reais de emenda parlamentar e que esse recurso foi graças aos
vereadores que correram atrás. Também usou a tribuna o vereador Marcelo Rabello neves que cumprimentou
a todos e ressaltou sobre o asfalto onde não tem como colocar o que é e o que não é prioridade e quando se faz
um requerimento cabe os vereadores está nas ruas fiscalizando, relatou que em dois mil e dezoito esteve em
Brasília com Roberto Salles jogando duzentos e cinquenta mil para São José e eles foram tão competentes que
não conseguiram pegar esse dinheiro. Mencionou que o Sr. Presidente deveria colocar a sessão para ser
transmitida para mostrar o que realmente e feito na Câmara. Relatou sobre sua indignação pelo hospital que
nada e feito, e que tem pessoas na fila de cirurgias simples a mais de anos e que isso não é falta de gestão e sim
de incompetência e que o orçamento e um absurdo infelizmente vai faltar. Encerrou sua fala parabenizando os
vereadores Fábio e Lucas por suas falas. Passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno,
o Projeto de lei nº 818/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões que autoriza Instalação de Aparelhos nas
escolas, o Projeto de Lei nº 683/19 do Vereador Fábio M. Guerra que Institui agosto Lilás, os Requerimentos de
Moção de Aplausos nºs 858, 859,860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868,869,870,871,872,873/19 do Vereador
Claudio V. Ramos, os Requerimentos de Moção de Aplausos nºs 874 e 875/19 do Vereador Marcelo R. Neves,
A Indicação Legislativa nº 878/19 do Vereador Adriano Martins de Oliveira, sendo todos aprovados de forma
unanime. Não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezoito horas e cinquenta e oito
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 outubro de dois mil e dezenove, ás dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei
que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais
relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em dez de outubro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 052/19

Ata da Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, sob
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a presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos vereadores Luís Carlos da Silva, Renilda
Pereira Gonçalves, Lucas Duarte Rabello, Cláudio Vieira Ramos e Adriano Martins de Oliveira 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 a vereadora Renilda Pereira Gonçalves para fazer a
leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o vereador Adriano Martins de
Oliveira que fizesse a leitura da ata de n° 51 da sessão Ordinária do dia oito de outubro do ano de dois mil e
dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, fizesse a leitura do
expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeira, letra B, do qual constavam
as Moções de Aplausos nºs 887, 888, 889, 890 e 891/19 da Vereadora Renilda Pereira, a Indicação Legislativa
nº 893/19 do Vereador Adriano Martins e o Requerimento de Tribuna Livre de Protocolo Cameral n° 894/19 do
Sr. Glauber de Souza Carvalho. Finda a leitura do Expediente, não havendo oradores inscritos para fala do
Expediente, passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno das Indicações Legislativa nºs
882, 883, 884 e 885/19 do Vereador Fábio Meirelles Guerra, sendo todos aprovados de forma unanime. Não
havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezoito horas e dez minutos o Sr. Presidente deu
por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário,
convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia dezesseis de outubro de dois
mil e dezenove, ás dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei que forem deliberados
pelas comissões permanentes. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais
desta Casa mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de
direito. São José do Vale do Rio Preto, em dezesseis de outubro de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 053/19

Ata da Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos quinze dias do mês de outubro 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, Luís Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Josélia dos Santos e Marcelo Rabello
Neves, que assinaram o livro de presença e havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e dois
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
Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de n° 52 da sessão Ordinária do dia dez de outubro do ano de dois
mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior, fizesse a
leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual
constava o Oficio GP nº 643/19 de Protocolo Cameral n° 901/19 de Resposta do Projeto de Lei n° 754/19 do
Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior e a Indicação Legislativa nº 895/19 da Vereadora Renilda Pereira
Gonçalves. Finda a leitura do Expediente, e havendo oradores inscritos para Fala do Expediente, usou a Tribuna
o Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior que iniciou cumprimentando a todos, em especial os funcionários
públicos presentes, acrescentando serem eles que movem a máquina da municipalidade, sendo os que fazem
com que as coisas aconteçam. Parabenizou a todos os funcionários públicos da cidade, que fazem as coisas
acontecer ocultamente, sendo certo que quem mais aparece são as pessoas do Prefeito e secretários. Pontuou
não ter objeção quanto ao projeto a ser votado em favor do funcionalismo. Ressaltou sua participação da
licitação com relação a Coopervale, sendo certo que felizmente uma empresa da cidade que vai gerar empregos
na cidade. Destacou que com a Coopervale e com a sede da prefeitura se acabam com muitos aluguéis
gerando economia, transformando em arrecadação e melhorias para a população, na saúde, na educação e
geração de empregos. Parabenizou o prefeito Gilberto Esteves pela licitação e pontuou sobre a reforma do
hospital que será realizada com recursos próprios, segundo informações. Destacou estar fazendo um trabalho
segundo a sua consciência e finalizou agradecendo a presença de todos. Usou também a Tribuna o Vereador
Francisco Lima Bulhões que iniciou parabenizando os professores pelo seu dia. Agradeceu a Secretaria de
Obras pela operação emergencial tapa-buracos na Estrada Silveira da Motta. Finalizou agradecendo o diretor
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Nilson pela execução das bancadas de lixo nos Bairros de Jaguara, Parada Morelli e Barrinha. Não havendo
ordem do dia, havendo orador inscrito para as explicações pessoais o Vereador Lucas Duarte Rabello. Às
dezoito horas e quarenta 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 outubro 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 outubro de dois mil e dezenove. GFC.

Ata nº 054/19

Ata da Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos dezessete dias do mês de outubro 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, Adriano
Martins de Oliveira, Fábio Meirelles Guerra Júnior e Marcelo Rabello Neves que assinaram o livro de presença
e havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e seis 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 Cláudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da
ata de nº 53 da Sessão Ordinária do dia quinze de outubro do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente, de acordo
com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam o Ofício GP nº 652/19
de Protocolo Cameral nº 930/19 que informa impossibilidade de comparecimento de secretario em CPI, o
Ofício GP nº 647/19 de Protocolo Cameral nº 909/19 de Resposta das Indicações dos vereadores Adriano
Martins e Fabio Guerra, o Ofício GP nº 651/19 de Protocolo Cameral nº 933/19 de Resposta Requerimento de
Informações da Vereadora Josélia dos Santos, a Indicação Legislativa nº 910/19 do Vereador Marcelo Neves,
as Indicações Legislativas nºs 911, 912, 934 e 935/19 do Vereador Fábio Meirelles Guerra, as Indicações
Legislativas nºs 927, 928 e 929/19 do Vereador Claudio Vieira Ramos, as Indicações Legislativas nºs 931 e
932/19 da Vereadora Renilda Gonçalves, o Oficio nº 002/19 da CDLSJVRP de Protocolo Cameral nº 913/19 de
Protesto contra feirinhas realizadas no município, o Protocolo Cameral nº 936/19 da Tribuna Livre da Sra.
Edmara Ferreira de Freitas. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a fala do Expediente,
Usou a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra que cumprimentou a todos, e relatou o seu compromisso com
todos os funcionários públicos. Ressaltou que sempre foi respeitado por todos na cidade, antes mesmo de ser
vereador, e que o crescimento da cidade depende dos funcionários. Mencionou sobre a radiografia do hospital
que não está funcionando, e que estão sempre liberando verbas para a saúde, e que vai estar supervisionando
para que esse problema seja resolvido o quanto antes, e que vai está verificando sobre a reforma do hospital e
de outros aparelhos de exames que chegaram e ainda não foram instalados. Usou a tribuna a vereadora
Renilda Pereira Gonçalves que cumprimentou a todos, e relatou sobre a saúde do município e que chegou
quinhentos mil reais para que seja destinado na reforma do hospital. Mencionou que primeiramente vai ser feito
os reparos na eletricidade do hospital. Parabenizou o Deputado federal Sóstenes Cavalcante por esta sempre
ajudando o município. Mencionou sobre os funcionários públicos, parabenizou o funcionário público o Sr. Dalmo
por esta sempre atendendo todo com carinho. Encerra sua fala dizendo que tem funcionários que recebe menos
de um salário mínimo. Usou a tribuna livre a Sra. Edmara Ferreira de Freitas cumprimentou a todos e ressaltou
que esteve na última reunião onde o assunto era salário do servidor público. Mencionou em especial sobre o
cargo de auxiliar administrativo, categoria que representa e é deixado de lado. Relatou que no ano de dois mil
e oito a prefeitura foi notificado judicialmente, após uma ação civil movida pelo Ministério Público, para que
todos os cargos de infinitas diretorias fossem extintos, determinando que os mesmos fossem ocupados apenas
por servidores de carreira, como já era comum nas cidades vizinhas e em dois mil e oito a dois mil e onze, onde
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muitos servidores assumiram a responsabilidade de chefe menos os benefícios financeiros. Mencionou que
desde então desempenha atividades com responsabilidades cada vez maiores. Deixou claro que não se trata de
ganhar bem e sim do que é justo. Reforçar que o auxiliar administrativo é o motor da prefeitura. Encerra sua
fala dizendo que é surreal uma empresa com 1200 funcionários, com 3 auxiliares administrativos e 2 estagiários
para dar conta do seu RH. Passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno, o Projeto de
Lei nº 331/19 do Poder Executivo que Altera a Lei de nº 46 de agosto de 2013, sendo todos aprovados de forma
unanime. Não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais. Às dezenove horas e um minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes
no plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e dois de
outubro 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 dois de outubro de dois mil e dezenove.
GSS.

Ata nº 055/19

Ata da Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Josélia dos
Santos, Luís Carlos da Silva, Renilda Pereira Gonçalves, Adriano Martins de Oliveira, Fábio Meirelles Guerra
Júnior e Marcelo Rabello Neves que assinaram o livro de presença e havendo número legal, às dezoito horas e
cinquenta 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 Marcelo Rabello Neves, fizesse a leitura da ata de nº 54 da Sessão Ordinária do dia dezessete
de outubro 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 941/19 do Poder Executivo que solicita abertura para o
Cargo de Auxiliar de Enfermagem, o Ofício GP nº 655/19 de Protocolo Cameral nº 940/19 que encaminha
cópias de documentos para CPI, o Ofício GP nº 658/19 de Protocolo Cameral nº 942/19 de Resposta das
Indicações dos Vereadores Renilda e Claudio Ramos, os Requerimentos de Moção de Aplausos nºs 943, 944,
945 e 948/19 do Vereador Adriano Martins, a Indicação Legislativa nº 937/19 da Vereadora Josélia dos Santos
de Extensão de rede e troca de lâmpadas, as Indicações Legislativas nº 938, 949 e 950/19 do Vereador Fábio
Meirelles Guerra Junior de Limpeza e tapa-buracos Rua Francisco José Medeiros, as Indicações Legislativas
nºs 946 e 947/19 do Vereador Adriano Martins de Oliveira, As Indicações Legislativas nºs 951, 952, 953 e
954/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a
fala do Expediente, usou a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra que cumprimentou a todos e relatou que
está muito preocupado com a segurança do município, e que já marcaram uma reunião com a câmara e o
prefeito para falar da segurança do município. Mencionou sobre a CPI, que as pessoas estão perguntando
como está o andamento e parabenizou os vereadores por estarem fiscalizando. Ressaltou sobre a máquina de
raio x que continua quebrada só que agora com outro problema e que está fiscalizando para que esse problema
seja solucionado o mais rápido possível e mais uma vez questionou sobre a obra do hospital que tem que ser
feito o quanto antes e também as cirurgias de pedras nos rins, vesícula e entre outras, sendo necessário ter um
convênio para que seja feita o mais rápido possível. Encerrou sua fala pontuando sobre a secretaria de obras
que estão aos poucos fazendo seu trabalho e que está à disposição da população para esclarecer qualquer
assunto. Usou a tribuna o vereador Marcelo Rabello Neves que cumprimentou a todos, e parabenizou a secretaria
de obras pelo trabalho e os vereadores que com as indicações estão ajudando todos os bairros. Parabenizou
também o Sr. Nilson que apesar de pouco recurso atende todos os pedidos solicitados. Ressaltou sobre a fala do
Fábio Guerra sobre a máquina de raio x, que são três maquinas no hospital e que é inadmissível um hospital na
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cidade onde sequer tem uma máquina de raio x funcionando e que ha quatro meses atrás também estava
quebrado, e que não vai questionar que e falta de organização ou de gestor apenas que tem que solucionar o
problema. Passou-se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo turno das Indicações Legislativas nº
910 do Vereador Marcelo Rabello Neves, as Indicações Legislativas nºs 911, 912, 931, 932, 934 e 935/19 do
Vereador Fábio Guerra, as Indicações Legislativas nºs 927, 928, 929/19 do Vereador Claudio Vieira Ramos,
sendo todas aprovadas de forma unanime. Havendo oradores inscritos para as explicações pessoais o vereador
Fábio Meirelles Guerra Júnior, às vinte horas e cinco minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Vereadores
para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e quatro de outubro 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 outubro de dois mil e dezenove. GSS.
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