
DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Legislativo

Município de
São José do Vale do Rio Preto

ANO XIII nº 2.491 - 3ª-feira, 31 de maio de 2022

ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

MARCOS ANTONIO MACHADO
Presidente da Mesa Diretora

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Vice-Presidente da Mesa Diretora

FRANCISCO LIMA BULHÕES
1º Secretário da Mesa Diretora

ADRIANA GONÇALVES NARDY
2ª Secretária da Mesa Diretora

DANIELA APARECIDA DE
CARVALHO DA SILVA

Vereadora

JAQUELINE HIAT DIAS
Vereadora

LUIS DE SOUZA TEIXEIRA
Vereador

MARCELO RABELLO NEVES
Vereador

RAPHAEL BRANCO DOS SANTOS
Vereador

***********************************
Marcelo Fernando Ramos

Chefe de Gabinete da Presidência

Mª Rosiele Barboza de Melo
Assessora Especial da Presidência

Larissa Muniz de
Andrade Rodrigues

Diretora Geral

Michele Cabral Tavares
Diretora Financeira

Raquel Xavier de Carvalho Castro
Secretária de Gabinete

Glaudilene Lopes de
Carvalho de Oliveira

Assessora Parlamentar das Comissões

Elisangela Alves Rodrigues
Gilmara Ferreira Cordeiro

Renato F. Marques de Oliveira
Assessores Parlamentares I

SUMÁRIO

Atas de Sessões Legislativas
Páginas 1 a 5

Câmara

Municipal

Ata nº 23/22

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária do Segundo Ano da
Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio
Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy,
Adriano Martins de Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva,
Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira,
Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, que assinaram
o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e
quarenta e sete minutos, fazendo a invocação regimental, deu início
aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Daniela de Carvalho
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da
Ata nº 22 da Sessão Ordinária realizada no dia cinco de maio de dois
mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental,
sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura
das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno
Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício
GP nº 159/22, de protocolo nº 575/22 que informa veto total ao Projeto
de Lei nº 393/22 que dispõe sobre a abertura de vagas de provimento
efetivo na Secretaria Municipal de Educação; Ofício GP nº 160/22, de
protocolo nº 577/22 que informa veto total ao Projeto de Lei nº 484/22
que fixa uma nova data para apreciação e deliberação de projetos de
leis complementares que integram o Plano Diretor Municipal; Ofício
GP nº 157/22, de protocolo nº 574/22 que informa o encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº
161/22, de protocolo nº 576/22 que informa o encaminhamento de
indicações legislativas aos setores competentes; a Indicação
Legislativa nº 582/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho;
e as Moções de Aplausos: nº 572/22 – de autoria do Vereador Adriano
Martins, a Silvalar Moveis e Eletrodomésticos, nº 579/22 – de autoria
do Vereador Marcos Machado, ao Sr. Vinicius dos Santos Pereira, nº
580/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, a Sra. Carina Hiat, e
nº 581/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, a Sra. Cassiane
Garrido Pereira da Costa. A seguir, havendo oradores inscritos para a
Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Raphael Branco que
iniciou desejando boa noite a todos. Expressou a sua decepção com
a empresa ENEL, ressaltando que nosso Município já possui suas
dificuldades e que por parte da empresa não possuem o mínimo
respeito, relatando que durante a audiência pública feita com os
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representantes da empresa ENEL, foi informado pelos mesmos que seus e-mails com as solicitações de troca de postes
seriam respondidos e que estariam vistoriando e fazendo uma análise dos postes citados, mas que nada foi feito até o
momento, expondo novamente o mesmo caso relatado na audiência sobre um poste que continua trazendo extremo perigo
a uma residência, mencionando ainda sobre os inúmeros cabos e fios soltos nas calçadas das ruas da nossa cidade que
trazem perigo a quem transita. Ressaltou as inúmeras reclamações recebidas a respeito da empresa Viação Teresópolis,
citando que já se pronunciou e esteve presente com os representantes, mas que nenhuma melhoria foi feita, relatando
ainda que enviou um ofício a mesma alegando superlotação no transporte que liga o Município de Teresópolis a São José
e vice-versa, pedindo mais horários de viagens para que possa atender as necessidades dos usuários, informando que a
empresa além da demora para responder, pontuou que é uma mentira. Finalizou ressaltando que possui um abaixo-assinado
dos usuários do transporte, destacando que o mesmo possui mais de cento e setenta assinaturas com suas respectivas
qualificações, pedindo então a empresa respeito e um melhor atendimento para o nosso Município. Inscrito para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos. Mencionou novamente
sobre a falta da prestação de serviço em relação aos exames laboratoriais em nosso Município, relembrando que no dia três
de maio subiu à Tribuna com este mesmo problema, relatando que a Vereadora Daniela de Carvalho havia dito que em
contato com os gestores da Secretaria de Saúde foi informada que o saldo para os exames no mês de abril havia estourado
e que somente exames de emergência e urgência estariam sendo realizados, mas que a partir do dia primeiro de maio este
problema estaria sendo resolvido, destacando com isso que essa informação é mentirosa. Mencionou que não conseguiu
ir à Secretaria de Saúde por problemas de saúde com seu assessor, mas que obteve a informação que lamentavelmente os
exames laboratoriais na Unidade de Saúde do bairro da Barrinha, e acredita que com os demais postos, esses exames
continuam suspensos e sem previsão de retorno. Relatou que temos aproximadamente mais de dois milhões em projetos
nesta Casa visando atender a Secretaria de Saúde e que como estão sem especificação, está sendo encaminhado um ofício
à Secretaria para que possam informar onde esses recursos serão utilizados, mas que no primeiro momento dentre as
poucas justificativas, uma delas seria para reforçar a aquisição ou realização de exames, pontuando que espera que este
problema seja sanado o mais rápido possível, pois a identificação de um problema de saúde é vital para o seu tratamento.
Reportou-se a fala do Vereador Raphael Branco, reforçando o quanto é lamentável os serviços prestados pela empresa
Enel em nosso Município, citando como exemplo que a comunidade de Barrinha possui pelo menos três postes causando
perigo e transtornos no bairro, destacando que já foi comunicado a empresa através de um ofício feito pelo seu gabinete,
mas que até o momento nada foi feito. Mencionou sobre o veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 484 de 2022
de autoria da Mesa Diretora, que dava nova redação ao artigo 125 da Lei Complementar nº 78 de 30 de dezembro de 2020,
alterado pela Lei Complementar nº 81 de 5 de maio 2021, fixando uma nova data para apreciação e deliberação dos Projetos
de Leis Complementares que compõem o Plano Diretor Municipal. Citou que durante a elaboração do Plano Diretor
realizaram visitas a todos os bairros e também audiências públicas nesta Casa Legislativa abordando vários assuntos,
ressaltando ainda que na gestão passada da qual fez parte e presidiu esta Casa, a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura
não se sentiu segura em relação a aprovação ou reprovação do Projeto de Lei, tendo em vista a presença de alguns
aspectos técnicos que fugiam da sua alçada, e relatou que quando o Plano Diretor foi protocolado nesta Casa Legislativa,
não participou da discussão da redação final, parabenizando ao Presidente Marcos Machado, que ao assumir como
gestor, um dos primeiros assuntos a serem discutidos, foi o Plano Diretor. Pontuou que iniciaram uma análise do Plano
Diretor e que o mesmo foi dividido em seis projetos, destacando ainda que criaram uma Comissão Mista, na qual está como
presidente, assim como presidente da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura junto com a Vereadora Daniela de Carvalho
e o Vereador Luis de Souza, citando que a Comissão Mista possui outros integrantes do Legislativo, do Executivo e
também da população. Mencionou que no primeiro momento aprovaram a Lei do Código de Posturas e que em consenso,
por haver algumas alterações acontecendo na cidade, começaram a análise do Sistema Viário Municipal, identificando
questões de arruamento, onde uma rua precisa ter 3 metros de mão e contramão, ida e vinda, mais 2 metros de acostamento,
chegando a 10 metros, e pontuou que nenhum dos projetos de legalização existentes no Executivo poderão ser aprovados
com a Lei do jeito que está. Relatou que em conversa com o representante do Poder Executivo em relação ao sistema viário,
foram informados que o Executivo queria que aprovassem do jeito que estava e depois de acordo com o surgimento de
possíveis discussões iriam ver o que poderia ser feito, parabenizando mais uma vez o Presidente Marcos Machado pela
excelente condução e gestão, quando em contato com o reitor da UCP - Universidade Católica de Petrópolis, esteve vendo
a possibilidade de ser disponibilizado a esta Casa Legislativa um corpo técnico desta conceituada Instituição, citando que
foi entregue uma cópia do Plano Diretor ao reitor e que o mesmo está sendo analisado, para que possam colocar em
votação esses projetos. Finalizou reportando-se mais uma vez ao veto total do Projeto de Lei, dizendo que tem a certeza,
que junto com o corpo técnico desta Casa, irão derrubar esse veto para terem tempo de analisar todas as Leis do Código
de Postura com responsabilidade. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que
iniciou desejando boa noite a todos. Mencionou a respeito dos fios e cabos soltos às margens da estrada do nosso
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Município, sendo eles de energia elétrica, de telefonia, de internet, entre outros, destacando os inúmeros riscos que trazem
às pessoas que transitam nesses locais, relatando que elaborou uma Lei a respeito do assunto, sendo ela aprovada e
publicada, mas destacou que a mesma não está sendo colocada em prática no Município, pedindo ao Poder Executivo um
olhar mais atento e os lembrando dessa Lei, citando que a mesma, sendo aplicada, será ótima para os cofres públicos, visto
que na falta do cumprimento, são aplicadas multas diárias as empresas, além de estar trazendo segurança aos munícipes da
nossa cidade. Relatou que esteve com o Chefe de Gabinete Elan Morelli levando algumas demandas e que uma delas se
refere a forma que é feita a confirmação do carro para os pacientes que realizam exames fora do Município, citando que o
paciente precisa presencialmente ir ao setor responsável de agendamento na véspera do exame para fazer a confirmação,
mencionando que muitos munícipes moram longe e que hoje possuímos recursos avançados para realizar a mesma, sendo
um sofrimento desnecessário para os munícipes, podendo encontrar junto à Secretaria de Saúde uma solução para esta
questão e citou que levou reclamações ao Chefe de Gabinete também sobre os atendimentos no Hospital, em específico
dos recepcionistas, pontuando que não pode generalizar, mas pensando em um melhor atendimento à população, ressalta
a necessidade de estar sendo feito um trabalho de atualização e especialização com os profissionais que estão à frente nos
atendimentos, frisando que muitas das vezes o atendente não terá a solução do problema para o munícipe, mas a forma que
o mesmo é tratado faz muita diferença. Reportou-se a fala do Vereador Raphael Branco a respeito da empresa Viação
Teresópolis, pontuando que quando entrou com uma ação contra a empresa junto ao Detro-RJ, obteve respostas por e-
mail e que todas foram mentirosas, ressaltando que os mesmos não possuem respeito com a nossa cidade, destacando que
continuará trabalhando em busca dos direitos da população de São José do Vale do Rio Preto. Mencionou que recebeu
relatos de munícipes a respeito do excesso de alunos em salas de aula e também sobre os transportes escolares que se
encontram superlotados, pontuando que este acontecimento coloca em risco a vida de crianças. Finalizou pedindo ao
Poder Executivo um olhar mais atencioso a todas as questões abordadas, agradecendo em particular ao Chefe de Gabinete
Elan Morelli pela atenção e pela condução na busca de soluções diante as demandas recebidas. Encerrada a lista de
oradores inscritos para a Fala do Expediente, não havendo Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo
dia doze de maio, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas
comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa,
mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale
do Rio Preto, em dez de maio de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 24/22

Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de Carvalho da
Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e Raphael Branco dos Santos, que assinaram o
livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e quatro minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Jaqueline Hiat para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da Ata nº 23 da Sessão Ordinária
realizada no dia dez de maio de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer
ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das
matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam:
Ofício GP nº 163/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 583/22 que requer autorização para abertura de Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 500.000,00 para o Fundo Municipal de Ação Social; Ofício GP nº 166/22, de protocolo nº 585/22 que
informa o encaminhamento de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 165/22, de protocolo nº
586/22 que encaminha informações em atenção ao Requerimento nº 495/22 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; o
Requerimento de Informações nº 587/22, de autoria do Vereador Marcos Machado; o Requerimento de Informações nº
595/22, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública; o Requerimento de Informações
nº 596/22, de autoria da Comissão Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; as Indicações Legislativas nº 584/22 –
de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nºs 588 a 591/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat; e as Moções de
Aplausos de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho: nº 592/22, a Sra. Fernanda Lopes de Faria Motta, nº 593/22, ao Sr.
Antônio Carlos Fernandes, e nº 593/22, a Sra. Alicia dos Santos da Silva Fernandes. A seguir, havendo oradores inscritos
para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcos Machado que iniciou cumprimentando a todos. Mencionou
o Dia da Enfermagem, parabenizando toda a equipe de enfermagem do nosso Município, assim como a todos os enfermeiros
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do nosso país, destacando também o orgulho que sente ao dizer que é Enfermeiro, frisando o seu zelo e amor pela sua
profissão. Parabenizou em especial toda equipe da Fundação Hospital Maternidade Santa Therezinha, cujos mesmos se
dedicam 24 horas aos atendimentos aos pacientes internados e aos que necessitam de cuidados intensivos e imediatos,
parabenizando também a equipe de enfermagem das Unidades de Saúde da Família, destacando o quanto os mesmos são
essenciais na prevenção e promoção, felicitando também a toda equipe do CAPS e a todos os que exerceram esse papel tão
importante, citando profissionais que contribuíram não só para nosso Município, mas também para a sua formação
pessoal. Contou que o modelo de enfermagem que conhecemos nos dias atuais surgiu por volta de 1840, quando uma
mulher se propôs a cuidar dos feridos na guerra, pontuando que é uma profissão feita por amor, pois lidam com a dor e a
fragilidade do próximo. Pediu a todos os técnicos de enfermagem, tanto do Hospital, quanto da Atenção Básica, que
realizem sua profissão com amor, dizendo que muitas das vezes os mesmos precisam muito mais de um olhar e um abraço,
do que um comprimido, e que a forma como você trata o próximo faz muita diferença, pontuando que precisamos viver mais
o amor para termos uma sociedade melhor e com mais empatia. Relatou que esteve com o Chefe de Gabinete Elan Morelli
conversando sobre algumas demandas que precisam ser revistas e resolvidas em nosso Município, citando que uma delas
é sobre o aparelho de mamografia que ainda não está funcionando, parabenizando a gestão pela compra de um aparelho
novo e de alta qualidade, mas que não entende o motivo do não funcionamento do mesmo. Mencionou que abordou
também com o Chefe de Gabinete a respeito da solicitações de exames nas Unidades de Saúde, relatando que o paciente
protocola seu pedido de exame, mas que a solicitação só chega depois de dez a quinze dias na Central de Regulação para
ser inserido no sistema, destacando que fez um requerimento de informações pedindo detalhadamente como ocorre todo
o trâmite das solicitações de exames, ressaltando ainda que é preciso repensar essa logística, pois até que chegue a
regulação, o requerente já perdeu mais de quinze dias para entrar na fila de espera do seu exame. Frisou que muitos pontos
precisam ser revistos para melhorar a saúde em nosso Município e finalizou agradecendo ao Chefe de Gabinete Elan
Morelli pela sua disponibilidade, atenção e dedicação em estar sempre buscando informações e soluções em prol de
melhorias. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou desejando boa noite
a todos. Parabenizou a toda equipe de enfermagem do nosso Município pelo o Dia da Enfermagem, ressaltando que todos
os componentes de uma instituição de saúde são de suma importância, mas que precisa destacar a enfermagem, citando
que sua mãe Renilda Pereira exerceu essa linda profissão por trinta anos e que possui irmãs e primas, assim como muitos
amigos que atuam e atuaram nessa área, ressaltando que depois do primeiro atendimento, são os enfermeiros que cuidam
o tempo todo do paciente, pontuando ainda que em todas as profissões, se você não amar o que faz, dificilmente você
permanecerá, mas destaca que na enfermagem é ainda mais difícil, pois você lida com a dor, com a morte e a fragilidade do
momento do próximo. Homenageou em nome desta Casa Legislativa o Vereador Marcos Machado pelo Dia do Enfermeiro,
parabenizando-o pelo seu trabalho e dedicação, ressaltando que o mesmo, onde estiver, desempenhará seu papel com
brilhantismo. Finalizou dedicando essa homenagem a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares pelo Dia
da Enfermagem, parabenizando-os também pela aprovação do Projeto de Lei que institui um novo piso salarial nacional
aos profissionais da enfermagem, ressaltando que é uma conquista merecida para os mesmos e que se pode pensar até em
um valor mais alto, pois nada paga o trabalho e a dedicação de uma profissão tão bela. Encerrada a lista de oradores
inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro turno dos Projetos de Lei nº
539/22, de autoria do Vereador Marcos Machado que altera a extensão da Rua Waldemar Pereira Barbosa, no Roçadinho,
e nº 578/22, de autoria do Poder Executivo que requer autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de
R$ 300.000,00; o Requerimento de Informações nº 587/22, de autoria do Vereador Marcos Machado; o Requerimento de
Informações nº 595/22, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública; o Requerimento
de Informações nº 596/22, de autoria da Comissão Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; e as Indicações
Legislativas nº 584/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nºs 588 a 591/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline
Hiat. Terminada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta e
dois minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de
visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia dezessete de maio, às 17h30, quando
estarão sendo analisados na Ordem do Dia em segundo turno os projetos de Lei nº 539/22 e nº 578/22, além de outros
projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais
relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada
por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em doze de maio de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 25/22

Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador
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Marcos Antonio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira,
Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo
Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete
horas e quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a
Vereadora Adriana Nardy para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora
Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da Ata nº 24 da Sessão Ordinária realizada no dia doze de maio de dois mil e vinte
e dois que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou
ao Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 172/22, de protocolo nº
598/22 que encaminha resposta em atenção ao Requerimento de Informações nº 504/22, de autoria do Vereador Marcos
Machado; e o Ofício GP nº 173/22, de protocolo nº 601/22 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos
setores competentes. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
a votação em segundo turno dos Projetos de Lei nº 539/22, de autoria do Vereador Marcos Machado que altera a extensão
da Rua Waldemar Pereira Barbosa, no Roçadinho, e nº 578/22, de autoria do Poder Executivo que requer autorização para
a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 300.000,00; e o parecer da Comissão de Justiça e Redação pelo não
acolhimento ao veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei Complementar nº 484/22, de iniciativa da Comissão de
Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública, que dá nova redação ao art. 125 da Lei Complementar nº 78/20,
alterado pela Lei Complementar nº 81/21, fixando nova data para deliberação dos projetos de Leis Complementares que
integram o Plano Diretor Municipal, aprovado com sete votos favoráveis e apenas um voto contrário, do vereador Marcelo
Neves. Terminada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores
Marcelo Neves e Daniela de Carvalho. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta
e três minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de
visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia dezenove de maio, às 17h30, quando
estarão sendo analisados na Ordem do Dia em primeiro turno os Projetos de Lei de nºs 567, 568, 569 e 583/22, além de outros
projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais
relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada
por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em dezessete de maio de dois mil e vinte e dois. GLCO.


