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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Ata Extraordinária nº 05/20

Ata da Quinta Reunião Extraordinária do Quarto Ano da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e
vinte, sob a presidência do Senhor Vereador Francisco Lima Bulhões
que, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Fábio
Meirelles Guerra Júnior, Lucas Duarte Rabello, Josélia dos Santos,
Luis Carlos da Silva, Adriano Martins de Oliveira e Renilda Pereira
Gonçalves, que assinaram o livro de presença, às quatorze horas,
fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos, convidando
a Vereadora Josélia dos Santos a fazer a leitura de texto da Bíblia
Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Cláudio
Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura da Ata de nº 08, da Sessão
Ordinária realizada no dia dezessete de março de dois mil e vinte, que
depois de lida foi aprovada na forma regimental sem qualquer ressalva.
Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, 1º
Secretário fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento
Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam
Ofício GP nº 113/20 de Protocolo Cameral nº 181/20, Solicitando
Autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor
R$ 212.017,85, Ofício GP nº 118/20 de Protocolo Cameral nº 182/20,
Solicitando Autorização para Abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor R$ 350.000,00 e Ato 01/20, de Autoria da Mesa
Diretora. Finda a leitura do Expediente, passou- se a ordem do dia
com votação em primeiro e segundo turno do Ofício GP nº 113/20 de
Protocolo Cameral nº 181/20, Solicitando Autorização para Abertura
de Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 212.017,85 e Ofício GP
nº 118/20 de Protocolo Cameral nº 182/20, Solicitando Autorização
para Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 350.000,00,
que após o parecer verbal das comissões permanentes, foi aprovado
de forma unanime. Terminada a Ordem do Dia, às quinze horas e trinta
minutos, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, informando o
aguardo em atenção à convocação de extraordinária do Exmo. Sr.
Prefeito Municipal. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que
tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente
Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem
de direito. São José do Vale do Rio Preto, em dezenove de março do
ano dois mil e vinte. GFC.

Ata Extraordinária nº 06/20

Ata da Sexta Reunião Extraordinária do Quarto Ano da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte,
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sob a presidência do Senhor Vereador Francisco Lima Bulhões que, com a presença dos Vereadores Fábio Meirelles Guerra
Júnior, Lucas Duarte Rabello, Josélia dos Santos, Luis Carlos da Silva, Adriano Martins de Oliveira e Marcelo Rabello
Neves, que assinaram o livro de presença, às quatorze horas e vinte e três minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos, convidando o Vereador Luis Carlos da Silva a fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou que o Vereador Marcelo Neves, 2º Secretário ad hoc fizesse a leitura da Ata de nº 05, da Sessão
Extraordinária realizada no dia dezenove de março de dois mil e vinte, que depois de lida foi aprovada na forma regimental
sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, 1º Secretário fizesse a leitura do
Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constava Ofício
GP nº 125/20 de Protocolo Cameral nº 188/20, Solicitando Autorização para Abertura de Crédito Suplementar no valor
R$ 1.000.000,00. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves
que iniciou desejando uma boa tarde a todos. Pontuou o Decreto que o Excelentíssimo Senhor Prefeito colocou na
reabertura do comércio local. Destacou diversos problemas a serem enfrentados pelo Município diante da pandemia.
Inscrito para a Fala do Expediente o Vereador Lucas Rabello que iniciou cumprimentando a todos. Ressaltou sua preocupação
com a pandemia que assola o mundo, destacando diversos problemas enfrentados pelo Município, sendo incisivo quando
a política de isolamento. Inscrito para a Fala do Expediente o Vereador Fábio Guerra que iniciou cumprimentando a todos.
Destacou seu lamento quando ao Presidente da República Bolsonaro que estaria fazendo uma política totalmente equivocada
com relação a pandemia dizendo que está tudo bem. Pontuou ainda outras questões e problemas a serem enfrentados pelo
Município diante da pandemia. Inscrito para a Fala do Expediente o Vereador Francisco Bulhões que se reportou a fala dos
seus pares no que diz respeito ao gabinete de crise, bem como a mudança na realização das sessões e a alguns problemas
enfrentados na área da saúde. Finda a Fala do Expediente, passou- se a ordem do dia com votação em primeiro e segundo
turno do Ofício GP nº 125/20 de Protocolo Cameral nº 188/20, Solicitando Autorização para Abertura de Crédito Suplementar
no valor R$ 1.000.000,00, que após o parecer verbal das comissões permanentes, foi aprovado de forma unanime. Terminada
a Ordem do Dia, havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves. Às
quinze horas e quarenta e quatro minutos, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, convocando os Vereadores para a
próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia sete de abril de dois mil e vinte, com o horário a ser definido, com Ordem
do Dia ainda não definida. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa,
mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale
do Rio Preto, em trinta de março do ano dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 09/20

Ata da Nona Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Adriano Martins de Oliveira, Lucas Duarte Rabello, Josélia
dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves, Marcelo Rabello Neves, Claudio Vieira Ramos e Fábio Meireles Guerra Júnior, e
havendo número legal, às dez horas e vinte minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos por vídeo
conferência, solicitando os senhores vereadores que confirmassem o recebimento do Expediente e Ordem do Dia, por meio
de uma rede interna de comunicação, sendo confirmado por todos os vereadores. Em seguida, convidou a Vereadora
Josélia dos Santos para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio
Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura da Ata de nº 06, da Sessão Extraordinária realizada no dia trinta de março de dois mil
e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro Secretário, fizesse a leitura do
Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP
nº 122/20, de Protocolo Cameral nº 186/20, contendo Resposta de Requerimento de Informação, de Autoria do Vereador
Lucas Rabello; Ofício GP nº 131/20 de Protocolo Cameral nº 202/20, contendo Resposta de Requerimento de Informação;
Oficio GP nº 129/20 de Protocolo Cameral nº 195/20, contendo Resposta de Requerimento de Informação de Autoria do
Vereador Francisco Bulhões; Projeto de Lei nº 192/20, de Autoria do Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, que Dispõe a
Prevenção de Violência Doméstica; Requerimento de Moção de Aplausos nº 199/20, de Autoria do Vereador Fábio Guerra
ao Sr. Frederico Souza Andriolo; Indicação Legislativa nº 185/20, de Autoria de todos os Vereadores; Indicação Legislativa
nº 190/20, de Autoria do Vereador Lucas Rabello e Marcelo Neves; Indicação Legislativa nºs 191, 200 e 201/20, de Autoria
do Vereador Fábio Guerra; Indicação Legislativa nºs 196, 197 e 198/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins e Ato
02/20, de Autoria da Mesa Diretora. Em seguida, foi requerido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, bem
como a Comissão de Justiça e Redação verbalmente a apreciação do Requerimento de Urgência Especial, conforme
disposto no art. 129, e seus parágrafos do Regimento Interno Cameral, sendo o Presidente de cada Comissão acompanhado
de seus membros, requereram a inclusão do Projeto de Lei nº 172/20, de Autoria do Poder Executivo, que Altera a Lei
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Complementar nº 46 de 26 de Agosto de 2013, sendo tal requerimento de urgência aprovado por unanimidade.  A seguir,
não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia, tendo sido o requerimento de
urgência, colocado imediatamente em discussão e após a discussão e pareceres verbais contrários das Comissões
Permanentes, o Projeto de Lei nº 172/20 foi reprovado por unanimidade.  Em seguida, com votação em primeiro e segundo
turno do Requerimento de Moção de Aplausos nº 176/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões ao Sr. José Geraldo
da Silva Caetano; Requerimento de Moção de Aplausos nº 164/20, de Autoria de todos os vereadores aos Policiais
Militares integrantes da Patrulha Maria da Penha; Requerimento de Moção de Aplausos nº 167/20, de Autoria de todos os
vereadores aos Policiais Militares e Requerimento de Moção de Aplausos nº 168/20, de Autoria de todos os vereadores
aos policiais Civis, que após o parecer verbal das comissões permanentes, foram aprovados de forma unanime. Encerrada
a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dez horas e quarenta e cinco minutos
o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião
ordinária, a ser realizada no dia nove de abril de dois mil e vinte, às dez horas, com Ordem do Dia ainda não definida. E eu,
Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que,
depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em sete de abril de dois
mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 10/20

Ata da Décima Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Adriano Martins de Oliveira, Lucas Duarte Rabello, Josélia
dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves, Marcelo Rabello Neves, Claudio Vieira Ramos e Fábio Meireles Guerra Júnior, e
havendo número legal, às dez horas e oito minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos por vídeo
conferência, solicitando os senhores vereadores que confirmassem o recebimento do Expediente e Ordem do Dia, por meio
de uma rede interna de comunicação, sendo confirmado por todos os vereadores. Em seguida, o Sr. Vereador Francisco
Bulhões fez a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º
Secretário fizesse a leitura da Ata de nº 09, da Sessão Ordinária realizada no dia sete de abril de dois mil e vinte. Logo após,
o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de acordo com
o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Indicação Legislativa nº 203/20, de
Autoria do Vereador Claudio Ramos e Indicações legislativas nºs 204, 205, 206, 207 e 208/20, de Autoria do Vereador
Francisco Bulhões. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
votação em primeiro e segundo turno do Requerimento de Moção de Aplausos nº 199/20, de Autoria do Vereador Fábio
Guerra ao Sr. Frederico Souza Andriolo; Indicação Legislativa nº 185/20, de Autoria de todos os Vereadores; Indicação
Legislativa nº 190/20, de Autoria do Vereador Lucas Rabello e Marcelo Neves; Indicação Legislativa nºs 191, 200 e 201/20,
de Autoria do Vereador Fábio Guerra; Indicação Legislativa nºs 196, 197 e 198/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins,
que foram aprovados de forma unanime. Havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, falaram os Vereadores
Lucas Rabello, Marcelo Neves, Fábio Guerra, Renilda Pereira e Francisco Bulhões. Às dez horas e trinta e três minutos o
Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião
ordinária, a ser realizada no dia quatorze de abril de dois mil e vinte, às dez horas, com Ordem do Dia ainda não definida. E
eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que,
depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em nove de abril de
dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 11/20

Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Adriano Martins de Oliveira, Lucas Duarte
Rabello, Josélia dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves, Marcelo Rabello Neves, Claudio Vieira Ramos e Fábio Meireles
Guerra Júnior, e havendo número legal, às dez horas e onze minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos por vídeo conferência, solicitando os senhores vereadores que confirmassem o recebimento do Expediente e
Ordem do Dia, por meio de uma rede interna de comunicação, sendo confirmado por todos os vereadores. Em seguida,
convidou o Vereador Luis Carlos da Silva para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura da Ata de nº 10, da Sessão Ordinária realizada no dia nove de
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abril de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro Secretário, fizesse a
leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam:
Ofício GP nº 140/20 de Protocolo Cameral nº 211/20, contendo resposta das Indicações Legislativas dos vereadores
Francisco Bulhões, Claudio Ramos, Adriano Martins e Fabio Guerra, Ofício GP nº 132/20 de Protocolo Cameral 210/20,
Projeto de Lei que altera o artº 13 da lei nº 1802 de 11/11/2013 e Requerimento de Informações nº 216/20, de Autoria de todos
os Vereadores. A seguir, havendo orador inscrito para a Fala do Expediente, falou o Vereador Fábio Guerra que iniciou
cumprimentando a todos. Ressaltou a ida dos membros da Secretaria de Educação a Rádio Ativa. Finalizou destacando a
sua preocupação com os comércios da cidade aberto. Findas as falas no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
votação em primeiro e segundo turno da Indicação Legislativa nº 203/20, de Autoria do Vereador Claudio Ramos e
Indicações Legislativas nºs 204, 205, 206, 207 e 208/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões, que após o parecer
verbal das comissões permanentes, foram aprovados de forma unanime. Em seguida o Sr. Presidente solicitou a inclusão
do Requerimento de Informações nº 216/20, de Autoria de todos os Vereadores , que após o parecer verbal das comissões
permanentes, foi aprovado de forma unanime. Havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, falaram os
Vereadores Lucas Rabello e Renilda Pereira. Às dez horas e trinta minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia dezesseis de abril
de dois mil e vinte, às dez horas, com Ordem do Dia ainda não definida. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais
relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada
por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em quatorze de abril de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 12/20

Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Adriano Martins de Oliveira, Lucas Duarte
Rabello, Josélia dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves, Marcelo Rabello Neves, Claudio Vieira Ramos e Fábio Meireles
Guerra Júnior, e havendo número legal, às dez horas e dez minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos por vídeo conferência, solicitando os senhores vereadores que confirmassem o recebimento do Expediente e
Ordem do Dia, por meio de uma rede interna de comunicação, sendo confirmado por todos os vereadores. Em seguida,
convidou o Vereador Luis Carlos da Silva para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura da Ata de nº 11, da Sessão Ordinária realizada no dia quatorze
de abril de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro Secretário, fizesse
a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam:
Ofício GP nº 142/20 de Protocolo Cameral nº 215/20, contendo resposta das Indicações Legislativas de todos os vereadores;
Ofício GP nº 146/20 de Protocolo Cameral 219/20, contendo respostas das Indicações Legislativas dos vereadores Claudio
Ramos e Francisco Bulhões; Ofício GP nº 144/20, de Protocolo Cameral nº 218/20, que Solicita certidão de inteiro teor do
Projeto de Lei nº 172/20; Projeto de Lei nº 223/20, de Autoria de todos os Vereadores, que Solicita Distribuição de Merenda
Escolar; Projeto de Lei nº 222/20, de Autoria de todos os Vereadores, que Dispõe sobre funcionamento do Comércio;
Projeto de Lei nº 224/20, de Autoria de todos os Vereadores, que Disciplina tráfego com barreira sanitária; Pedido de
Urgência do Projeto de Lei nº 223/20, de Protocolo Cameral nº 226/20, de Autoria de todos os Vereadores e Pedido de
Urgência do Projeto de Lei nº 227/20, de Protocolo Cameral nº 227/20, de Autoria de todos os Vereadores. A seguir, não
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com votação em primeiro e segundo
turno das Indicações Legislativas nºs 212, 213 e 214/20, de Autoria do Vereador Fábio Guerra, que após o parecer verbal
das comissões permanentes, foram aprovados de forma unanime. Havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais,
falaram os Vereadores Lucas Rabello, Marcelo Neves, Fábio Guerra e Luis Carlos da Silva. Às dez horas e quarenta e sete
minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos, convocando os Vereadores para a próxima
reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte, às dez horas, com Ordem do Dia ainda não
definida. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a
presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em
dezesseis de abril de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 13/20

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
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Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Adriano Martins de Oliveira, Lucas Duarte
Rabello, Josélia dos Santos, Marcelo Rabello Neves, Claudio Vieira Ramos e Fábio Meireles Guerra Júnior, e havendo
número legal, às dez horas e vinte e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos por vídeo
conferência, solicitando os senhores vereadores que confirmassem o recebimento do Expediente e Ordem do Dia, por meio
de uma rede interna de comunicação, sendo confirmado por todos os vereadores. Em seguida, o Sr. Presidente fez a leitura
do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura
da Ata de nº 12, da Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento
Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 150/20 de Protocolo Cameral nº 231/20,
contendo Respostas das Indicações do Vereador Fábio Guerra; Ofício GP nº 149/20 de Protocolo Cameral nº 238/20,
Encaminhando Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias; Ofício GP nº 154/20 de Protocolo Cameral nº 236/20, contendo
Resposta do Ofício nº 039/20; Ofício GP nº 153/20 de Protocoloo Cameral nº 237/20, Solicitando de cessão de um veículo;
Requerimento de Moção de Aplausos nº 228/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins ao Sr. Claudio Moreira Gomes;
Requerimento de Moção de Aplausos nº 229/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins à Dra. Rosangela Santos;
Indicações Legislativas nºs 196, 197 e 230/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins; Indicação Legislativa nº 232/20, de
Autoria do Vereador Fábio Guerra e Indicação Legislativa nº 233/20, de Autoria do Vereador Claudio Ramos. A seguir, não
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com votação em primeiro e segundo
turno do Projeto de Lei nº 145/20, de Autoria do Vereador Marcelo Neves, que Dispõe sobre fornecimento e instalação de
válvulas de retenção de ar pela concessionária de água; Projeto de Lei nº 130/20, de Autoria do Vereador Fábio Guerra, que
Institui no Calendário Turístico Oficial da Cidade o evento promovido pelo Moto Clube; Projeto de Lei nº 819/19, de
Autoria do Vereador Francisco Bulhões, que Dispõe sobre cobrança de taxa de religação do serviço de água; Projeto de Lei
nº192/20, de Autoria do Vereador Fábio Guerra, que Institui o Programa de Prevenção da Violência Doméstica e Projeto de
Lei nº 159/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins, que Institui o mês de Abril Marrom e o Dia Nacional de Combate ao
glaucoma, que após o parecer verbal das comissões permanentes, foram aprovados de forma unanime. Havendo oradores
inscritos para as Explicações Pessoais, falaram os Vereadores Fábio Guerra, Marcelo Neves e Lucas Rabello. Às onze
horas e dez minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a todos, convocando os Vereadores para a
próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte, às dez horas, com Ordem do Dia
ainda não definida. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar
a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em
vinte e oito de abril de dois mil e vinte. GFC.
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