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   MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 2.330 DE 02 DE OUTUBRO  DE 2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
355.795,03 (trezentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e noventa
e cinco reais e três centavos) ao orçamento vigente do Fundo
Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, usando de suas atribuições legais em conformidade
com a Lei nº 1.795 de 02 de outubro de 2013,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de 355.795,03 (Trezentos e Cinqüenta e Cinco Mil, Setecentos
e Noventa e Cinco Reais e Três Centavos) ao orçamento vigente,
na forma do anexo.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito
adicional de que trata o Art. 1º desta Lei, serão provenientes de
anulação parcial, da dotação orçamentária da despesa, autorizada
pela lei nº 1.772 de 08/01/2013, em conformidade com o Art. 43, §
1º, Inciso III da Lei nº 4.320/64.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de outubro de 2013.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

        Ângela Maria Faraco
Secretária Municipal de Fazenda

Eliane Cruz Vieira
Secretária de Saúde
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ANEXO AO DECRETO  Nº 2.330 DE 02 DE OUTUBRO DE  2013.

O presente Decreto foi afixado em local de estilo, para sua respectiva publicidade, em virtude de problemas
ocorridos na rede.

Em 02 de outubro de 2013

MAURO CEZAR ESTEVES DA CUNHA
Chefe de Gabinete

DECRETO Nº 2.352 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando de suas atribuições legais
em conformidade com a Lei nº 1.782 de 02 de abril de 2013,

D E C R E T A
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Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao orçamento
vigente, na forma do anexo.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito adicional de que trata o Art. 1º desta Lei, serão provenientes
de anulação parcial das dotações orçamentárias da despesa, autorizada pela Lei nº 1.772 de 08/01/13, em conformidade
com o Art. 43, § 1º, Inciso III da Lei nº 4.320/64.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 26 de novembro de
2013.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Mauro Cezar Esteves da Cunha
Chefe de Gabinete

        Ângela Maria Faraco
Secretária Municipal de Fazenda

Cátia Regina Isidoro Pinto Rento
Secretária Municipal de Educação, Cultura,Ciência e Tecnologia

ANEXO AO DECRETO Nº  2.352 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

Atos da Administração

 RESULTADO DE JULGAMENTO

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 026/2013 - presencial
DATA DA ABERTURA: 24 de julho de 2013.
PROCESSO Nº: 3057/2013



VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
OBJETO: Registro de preços para fornecimento pela detentora dos materiais abaixo descriminados para atendimento
das diversas secretarias do Município de São José do Vale do Rio Preto. Sagrou-se vencedora a empresa  COMERCIAL
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, conforme extrato resumido da Ata de Registro de Preços abaixo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 341/2013
EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0002-20
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Atos da Presidência da Câmara

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

São José do Vale do Rio Preto, 23 de agosto de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

Ata nº 058/13

Ata da Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil
e treze, sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado e com a presença dos Vereadores Luís Carlos
da Silva, Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Marcelo Rabello Neves, Francisco Lima
Bulhões, Luís de Souza Teixeira, Carlos Alberto de Oliveira e Lucas Duarte Rabello, que assinaram o livro de presença,
e, havendo número legal, às dezenove horas e dez minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos,
tendo convidado o Vereador Luís Carlos da Silva, para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Senhor
Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva, fizesse a leitura da ata de nº 57,
da última reunião ordinária, realizada aos vinte e nove dias do mês de outubro, do ano de dois mil e treze, que, depois
de lida, foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou à Vereadora
Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Primeira Secretária, que fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 985/13, protocolo nº
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0860/13, (Abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 9.000,00 – nove mil reais, para atender à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia); Ofício GP nº 992/13, protocolo nº 0868/13, (Plano de Cargos,
Carreiras e Salários substitutivo e solicita arquivamento do Projeto nº 750/13); Projeto de Lei nº 861/13, de autoria do
Vereador Lucas Duarte Rabello (Criação do Programa Medicamentos em Casa); Projeto de Resolução nº 862/13, de
autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello, (Criação da TV Câmara WEB); Projeto de Lei nº 863/13, de autoria do
Vereador Lucas Duarte Rabello (Dispõe sobre o corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água); Projeto
de Resolução nº 858/13, de autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello, (Título Honorífico ao Senhor Nelson Pereira da
Silva); Requerimento de Informações nº 866/13, de autoria dos Vereadores: Luís Carlos da Silva, Maria Anunciação da
Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Marcelo Rabello Neves, Francisco Lima Bulhões, Luís de Souza
Teixeira, Carlos Alberto de Oliveira e Lucas Duarte Rabello, (Solicita informações sobre a aquisição ou não de um
veículo usado, sem licitação, pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente); Indicação Legislativa
nº 0868/13, de autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, Ofício PRS/SSE/CSO 38.641/13, protocolo nº 0859/13,
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, (Dá ciência de inteiro teor do voto); Ofício nº 14/13, protocolo nº 0865/
13, Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública (Solicita disponibilização do Auditório Maurílio de Souza, dia
vinte e nove de novembro, para realização de evento) e Ofício nº 103/13, protocolo nº 0864/13, Escola Municipal José
Affonso de Paula, (solicita autorização para visita dos alunos do 4º ano à Sede do Legislativo). Findas as leituras do
expediente, e havendo orador inscrito na fala do expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello, que
iniciou cumprimentando Funcionários, Ex-Vereador Luís Romeu Souza de Oliveira, Ângela Maria Faraco de Oliveira,
Representante Associação Renasce São José, Lucimere  Madeira Marques, Darly Maria de Lima, Representante do
Sindicato dos Servidores Municipais, Teresa Zózimo Caputo, Representantes da Rádio Ativa FM, Fábio Meireles
Guerra, Ângela Guerra, Darci José Cândido, o Ex-Prefeito Municipal, Dr. Manoel Martins Esteves e demais presentes.
Parabenizou o Vereador Francisco Lima Bulhões, pelo seu aniversário. Recordou os Projetos de Leis protocolados hoje
, nesta Casa: Projeto de Lei nº 0863/13, que dispõe sobre o corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água
no Município de São José do Vale do Rio Preto , destacando que: “Esses serviços são considerados essenciais ,
segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e ressaltou também que o corte de energia elétrica,  em vésperas
de feriado, nas sextas-feiras, nos finais de semana (sábados e domingos), bem como nos feriados viessem causando
transtornos aos munícipes.” Projeto de Resolução nº 862/13, que dispõe sobre a criação da TV Câmara Web, pela
Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, destacando que, na primeira entrevista da Associação Renasce
São José, na Rádio Ativa FM, mencionou que protocolaria este Projeto e ressaltou que seria uma oportunidade para
implantação, juntamente com o portal transparência, e explanou que os munícipes acompanhariam em casa as Sessões
Legislativas, Reuniões de Comissões e Audiências Públicas, ao vivo, através da TV Web. Disse também do Projeto de
Lei nº 861/13, que dispõe sobre a criação do Programa “Medicamento em Casa” e a distribuição de medicamentos de
uso continuado e explanou que as Comissões irão analisar e debater sobre o Projeto, para o aperfeiçoamento e
adequações necessárias. Disse também que vários munícipes têm dificuldade de locomoção para pegar esses
medicamentos. Relatou que foi publicado, no Jornal o Riopretano, matéria sobre o “Programa Remédio em Casa” para
todo o Estado, de autoria do Deputado Bernardo Rossi, e que estivesse tramitando na Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro, parabenizando o Deputado Bernardo Rossi, pela iniciativa do Projeto de Lei. Recordou que protocolou
hoje, nesta Casa, o Título Honorífico de Cidadão Benemérito  ao Senhor Nelson Pereira da Silva. Encerrou sua fala,
relembrando a conversa com o Vereador e Presidente Dárcio Andriolo Machado, e que foram sugeridas Moções de
Aplausos a todos aqueles que contribuíram para o Campeonato da Copa Inter TV de Futsal: Atletas, Comissão
Técnica, Empresários, Prefeito, Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, Rádio Ativa FM, Jornal O Riopretano. Inscrito na fala do Expediente, o Vereador Francisco
Lima Bulhões iniciou cumprimentando o Ex-Vereador Luís Romeu Souza de Oliveira, o Ex-Prefeito Municipal, Dr.
Manoel Martins Esteves, Funcionários, Representante Associação Renasce São José, Lucimere Marques Madeira,
Darly Maria de Lima, Darci José Cândido, Representante do Sindicato dos Servidores Municipais, Teresa Zózimo
Caputo, Representantes da Rádio Ativa FM, Ângela Guerra e Fábio Meirelles Guerra, e demais presentes. Agradeceu
seus pares e funcionários pela mensagem recebida pela passagem do seu aniversário. Relembrou que hoje, dia trinta e
um de outubro, foi realizada, pela Secretaria Municipal de Saúde, uma caminhada contra o Câncer de Mama, registrando
que esteve presente, juntamente com o Vereador Marcelo Rabello Neves, e explanou a importância do Projeto Lei
Outubro Rosa, e conscientização, principalmente das mulheres, para se tocarem e descobrirem, de forma precoce, se
existe uma patologia, e, se descoberta no  início, há uma grande chance de cura. Recordou a reunião realizada hoje,
nesta Casa, com a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal e o Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem
Pública, Aníbal Ligeiro Ornelas, e registrou que debateram sobre o trânsito no Município, e ações serão realizadas para
normalizar o trânsito, que se encontra em estado caótico. Relembrou o Projeto de Lei da Reforma Administrativa e
explanou sobre criação de cargos e extinções de Secretarias,  registrando também que a Secretaria Municipal de Defesa
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Civil e Ordem Pública fosse criada para atender às necessidades do Município e que necessita de funcionários. Disse
também que a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, recebeu a informação do Coronel Aníbal Ligeiro
Ornelas que ele não foi consultado sobre criação de cargos no Concurso Público, para atender à  Secretaria Municipal
de Defesa Civil e Ordem Pública. Disse também que a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, questionou
o Coronel Aníbal Ligeiro Ornelas sobre a regularização do trânsito no Município e receberam a informação que um
estudo está sendo elaborado pela Comissão de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Engenharia de
Trânsito de Petrópolis, e que percorrem todo o Município, e que um projeto está sendo preparado, de acordo com as
necessidades existentes. Relembrou o Projeto de Lei substitutivo do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
Municipais, protocolado, nesta Casa, hoje, e explanou que fosse uma aspiração desde o seu primeiro mandato. Recordou
o Projeto de Lei que alterou a referência dos advogados e explanou que não era contra os servidores e lamentou que
nem todas as categorias fossem ser valorizadas. Recordou os Projetos Leis protocolados, nesta Casa, hoje, de autoria
do Vereador Lucas Duarte Rabello. Disse também que, em conversa com uma funcionária da Escola Municipal Santa
Isabel, recebeu a informação que a obra da Escola encontra-se paralisada e registrou que estivesse, juntamente com o
Vereador Lucas Duarte Rabello, a Vereadora Maria Anunciação da Silva, a Diretora Adriana de Fátima Magrani e a
Professora Verônica da Silva Vieira, na obra da Escola, e lamentou que não estivesse nenhum funcionário trabalhando.
Encerrou sua fala, recordando o Requerimento de Informações da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal,
referente às denúncias da obra da Escola Municipal Santa Isabel, que serão enviadas para o Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro e para o Ministério Público Municipal.  Inscrita na fala do expediente, a Vereadora Maria
Anunciação da Silva, iniciou cumprimentando o Ex-Vereador Luís Romeu Souza de Oliveira, Ângela Maria Faraco de
Oliveira, o Ex-Prefeito Municipal, Dr. Manoel Martins Esteves, Funcionários, Assessores Parlamentares, Associação
Renasce São José, Representantes da Rádio Ativa, Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais, Darci
José Cândido e demais presentes. Relembrou a reunião realizada hoje, dia trinta e um de outubro de dois mil e treze, no
auditório Maurílio de Souza, com representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia,
para esclarecimentos e análise do Projeto de Lei nº 0804/13, que Institui o Sistema Municipal de Cultura de São José do
Vale do Rio Preto, e explanou que, na próxima reunião da Comissão de Justiça e Redação, terça-feira, será colocado em
discussão para que possa ser emitido parecer sobre o mesmo, e sugerindo a presença dos seus pares, às dezessete
horas. Relatou também que existem vários Projetos de Leis que estão sendo analisados pela Comissão de Justiça e
Redação e esclareceu que alguns Projetos que chegam a esta Casa dependem de informações solicitadas ao Executivo.
Relembrou que, na reunião do dia vinte e nove outubro de dois mil e treze, foi discutido, na Comissão de Justiça e
Redação, o Projeto de Lei nº 792, que dispõe sobre o Conselho Tutelar de São José do Vale do Rio Preto, e  registrou que
a Comissão está aguardando o Parecer do Jurídico desta Casa Legislativa , e , na próxima reunião da Comissão, terça-
feira, dia 05 de novembro, o Projeto continuará a ser discutido, para emissão de parecer. Disse também que, em
conversa com morador do Bairro de Jaguara, foi solicitada uma indicação para a instalação de quebra-molas na Rua que
dá acesso a Escola Municipal Santa Isabel e registrou que, na próxima semana, deverá protocolar o referido pedido.
Recordou que solicitou aos Vereadores Dárcio Andriolo Machado e Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, e aos
demais Vereadores, apoio referente à instalação de quebra-molas nas proximidades da Borracharia do Senhor Edinaldo
do Couto e também nas proximidades do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social. Relembrou o Projeto de Lei
substitutivo Plano Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais, que foi protocolado hoje, nesta Casa, e
registrou seu contentamento, contudo disse que deve ser analisado com muito cuidado, como acontece com os demais
Projetos. Parabenizou os Vereadores Marcelo Rabello Neves pelo Projeto de Lei Outubro Rosa e a Vereadora Rosana
Raposo Vasti Esteves da Cunha pelo Projeto de Lei Novembro Azul. Relembrou a fala do Vereador Francisco Lima
Bulhões referente à visita realizada, juntamente com o Vereador Lucas Duarte Rabello, na obra da Escola Municipal
Santa Isabel, e agradeceu aos Vereadores a visita. Encerrou sua fala, relembrando o Projeto de Lei 0480/13 , de autoria
do Vereador Marcello Rabello Neves protocolado, nesta Casa, referente ao Recesso Parlamentar, dizendo que irá
apresentar uma emenda ao referido Projeto,  sugerindo que o recesso parlamentar seja de trinta dias, pois não há razões
para que seja estabelecido um período tão longo para o recesso dos Legisladores, considerando que há incompatibilidade
com o período de descanso dos Trabalhadores Brasileiros, afirmando também que, na prática, o exercício do mandato
dos parlamentares requer uma atuação constante, mesmo dentro do período do recesso estabelecido expressamente.
E, havendo Ordem do Dia, Requerimentos de Informações nºs 0850/13 e 0851/13, de autoria da Vereadora Rosana
Raposo Vasti Esteves da Cunha, aprovados simbolicamente, e não havendo orador inscrito nas explicações pessoais,
às vinte e uma horas e onze minutos, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de
visitantes no plenário, convocando os Senhores Vereadores para próxima reunião ordinária, no dia cinco de novembro
de dois mil e treze, às dezenove horas, com Ordem do Dia não definida. E eu, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha,
Primeira Secretária, 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 e um de outubro de dois
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mil e treze.
APMC.

Ata nº 059/13

Ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, sob
a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado e com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva,
Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Marcelo Rabello Neves, Francisco Lima Bulhões,
Luís de Souza Teixeira, Carlos Alberto de Oliveira e Lucas Duarte Rabello, que assinaram o livro de presença, e,
havendo número legal, às dezenove horas e vinte e oito minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos, tendo convidado ainda o Grupo Espírita de Estudo GEEAK – Grupo de estudos Espíritas Allan Kardec, para
fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou que a Segunda Secretária,
Vereadora Maria Anunciação da Silva, fizesse a leitura da ata de nº 58, da última reunião ordinária, realizada aos trinta
e um dias do mês de outubro, do ano de dois mil e treze, que, depois de lida, foi aprovada na forma regimental, sem
qualquer ressalva. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou à Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha,
Primeira Secretária, que fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 994/13, de protocolo nº 0870/13, (Encaminha o Anexo de I e última
folha do Projeto de Lei nº 0867/13, Plano de Cargos, Carreiras e Salários); Projeto de Lei nº 0871/13, de autoria do
Vereador Marcelo Rabello Neves, (Institui a Semana de Conscientização sobre o Meio Ambiente no Município de São
José do Vale do Rio Preto); Projeto de Lei nº 0872/13, de autoria do Vereador Marcelo Rabello Neves, (Dispõe sobre a
Criação do Banco de Medicamentos no Município de São José do Vale do Rio Preto); Indicações Legislativas nºs 0875/
13 e 0873/13, de autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello; Requerimento de Informações nº 0874/13, de autoria da
Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha e Convite da Escola Municipal Santa Isabel (Projeto Família na
Escola, às 9 horas na sede da Escola). Findas as leituras do expediente, e não havendo orador inscrito na fala do
expediente, e, havendo Ordem do Dia, Projeto de Lei nº 0838/13, (Institui a Semana da Pessoa com Deficiência no
Município de São José do Vale do Rio Preto), em discussão e votação, aprovado em 1º e 2º turnos; Projeto de Lei nº
0786/13, (Reduz para Sessenta Anos de Idade a Gratuidade no Transporte Público), em discussão e votação, aprovado
em 1º e 2º turnos. E, não havendo orador inscrito nas explicações pessoais, às vinte e uma horas e trinta e nove minutos,
o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de visitantes no plenário, convocando os
Senhores Vereadores para próxima reunião ordinária, no dia sete de novembro de dois mil e treze, às dezenove horas,
com Ordem do Dia definida:  Projeto de Lei nº 0792/13, (Dispõe sobre o Conselho Tutelar no Município de São José do
Vale do Rio Preto); Projeto de Lei nº 0800/13, (Título de Utilidade Pública para o GEEAK ); Projeto de Lei nº 0828/13,
(Introduz parágrafo único ao artigo 60 da Lei Complementar nº 05, de 1992) e 0852/13, (Institui o novembro Azul no
âmbito do Município de São José do Vale do Rio Preto). E eu, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Primeira
Secretária, 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 novembro de dois mil e treze.

APMC.

Ata nº 060/13

Ata da Sexagésima Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos sete  dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, sob a
presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado e com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva,
Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Marcelo Rabello Neves, Francisco Lima Bulhões,
Luís de Souza Teixeira, Carlos Alberto de Oliveira e Lucas Duarte Rabello, que assinaram o livro de presença, e,
havendo número legal, às dezenove horas e trinta e três minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos, tendo convidado ainda o Vereador Francisco Lima Bulhões, para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada.
Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva, fizesse
a leitura da ata de nº 59, da última reunião ordinária, realizada aos cinco dias do mês de novembro, do ano de dois mil
e treze, que, depois de lida, foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Em seguida, o Senhor Presidente
solicitou à Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Primeira Secretária, que fizesse a leitura do Expediente,
de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 999/13,
protocolo nº 0880/13 – Solicita tramitação do Projeto de Lei nº 293/13, Dentista e Enfermeiro de Família (criação); Ofício
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GP nº 1.008/13, protocolo nº 0890/13, (Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 293.00,00 – duzentos
e noventa e três mil reais, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia); Ofício GP
nº 1.007/13, protocolo nº 0891/13, (Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.086.800,00 – três
milhões, oitenta e seis mil, e oitocentos reais para atender Diversas Secretarias); Projeto de Lei nº 0889/13, de autoria
dos Vereadores Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha e Marcelo Rabello Neves (Institui a Semana de Redução de
Riscos de Desastre); Projeto de Resolução nº 0888/13, de autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello (Título de Cidadão
Riopretano ao Senhor Antônio Carlos Ferreira); Projeto de Resolução nº 0877/13, de autoria do Vereador Lucas Duarte
Rabello (Cria o Prêmio Bernadeth Madeira Dias para Mulher Destaque no Município); Projeto nº 0885/13, (Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei nº 0480/13 e Projeto de Resolução, de autoria da Vereadora Maria Anunciação da Silva);
Indicação Legislativa nº 0878/13, de autoria do Vereador Luiz de Souza Teixeira; Indicação Legislativa nº 0884/13, de
autoria da Vereadora Maria Anunciação da Silva; Moções de Aplausos nºs 0886/13 e 0887/13,  aos Senhores Accer
Nunes Rangel e a Senhora Elizabeth Rangel; Ofício nº 126/13, de protocolo nº 0881/13,  Conselho Tutelar de São José
do Vale do Rio Preto; Ofício nº 125/13, de protocolo nº 0882/13, SINSERVALE - Sindicato dos Servidores Públicos do
Município de São José do Vale do Rio Preto (Encaminha apontamentos com relação ao Projeto de Lei nº 0867/13); Ofício
nº 126/13, de protocolo nº 0883/13, SINSERVALE – Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São José do Vale
do Rio Preto (Requer cópia do Regimento Interno das Comissões Permanentes) e Procedimento Administrativo -
Requerimento nº 0873/13, Edimar Sebastião Gonçalves de Lima. Findas as leituras do expediente, e havendo orador
inscrito na fala do expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello que iniciou cumprimentando funcionários,
Representante da Associação Renasce São José, Conselheiros Tutelares, Assessores Parlamentares e a Diretora da
Escola Municipal Aurino da Costa Carvalho, Isabel Cristina Machado Telles. Parabenizou todos os Radialistas do
Município, do Estado e do Brasil, e registrou que, hoje, dia sete de novembro de dois mil e treze, comemora-se o dia do
Radialista, e destacou que, em nossa Cidade, existem excelentes profissionais exercendo a profissão de Radialista,
levando a informação e entretenimento aos ouvintes, e também, através da via web, a outras Cidades vizinhas. Relembrou
que protocolou um Titulo de Cidadão Riopretano para o Senhor Toni Ferreira e registrou que atualmente trabalha como
Radialista, na Rádio Ativa FM, e reside há treze anos no Município, realizando o trabalho voluntário e social. Recordou
as Moções de Aplausos protocoladas, nesta Casa, aos Senhores Acer Rangel e a Senhora Elisabeth Rangel e registrou
que, por mais de dez anos, estiveram na Direção do Supermercado Nunes, gerando vários empregos e agradeceu seus
pares pelo apoio recebido. Relembrou que protocolou, nesta Casa, hoje, o Projeto de Resolução “Prêmio Bernadeth
Madeira Dias” para “Mulher Destaque” e registrou: “Quando pensei em homenagear a Mulher Destaque foi o primeiro
nome que veio em conversa familiar com meu pai e com demais Riopretanos, pedindo opinião e o nome da Senhora
Bernadeth Madeira Dias foi o escolhido e explanou que não a conheceu pessoalmente e que, lendo a matéria do Senhor
Vanderlei Soares, publicado no Jornal o Riopretano, do ano de mil novecentos e noventa e três, e que conheceu a sua
história e deixou o seu legado como parteira em contribuir com mais de três mil partos realizados no Município de São
José do Vale do Rio Preto,  registrando uma mensagem da Senhora Bernadete: “Tenho a alegria e satisfação de ter
colocado todas essas mais de três mil crianças no mundo, simplesmente pelo amor a vida e às famílias de São José, pelo
amor a minha profissão, sempre com muita atenção e responsabilidade, e sem olhar a quem.” Disse também que esse
prêmio “Mulher Destaque” será entregue no dia Internacional da Mulher. Encerrou sua fala, sugerindo apoio dos seus
pares para aprovação do projeto “Mulher Destaque”. Inscrito na fala do expediente, usou a Tribuna a Vereadora
Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, que iniciou cumprimentando Representantes da Associação Renasce São
José, Lucimere Madeira Marques, Darly Maria de Lima, Membros do Conselho Tutelar, Professora e Orientadora Sônia
Virginia Pereira da Luz Costa, Darci José Cândido, Assessores Parlamentares e demais presentes. Recordou o Projeto
de Lei referente ao Câncer de Mama, de autoria do Vereador Marcelo Rabello Neves. Parabenizou o Secretário de
Defesa Civil e Ordem Pública, Aníbal Ligeiro Ornelas, pelo trabalho realizado em divulgar sobre a prevenção de
incêndio nas Escolas Municipais. Lamentou que algumas Secretarias não estivessem realizando atuações determinadas
pelo Prefeito e sugerindo avaliações dos Secretários. Disse também que o Município necessita urgentemente de
organização e que, até o momento, não foram realizadas metas e ações. Disse também que, em frente a Secretaria de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, foi realizada poda nas árvores e lamentou que os galhos estivessem em cima
da calçada até o momento , sugerindo providências do Executivo para a limpeza. Recordou que enviou uma carta ao
Secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Senhor Hudson Braga, e ao Coordenador Executivo de Projetos e
Obras e Infraestrutura, Senhor Luiz Fernando de Souza – Pezão, referente ao Relatório de Consolidado de Ações na
Região Serrana e registrou: “Excelentíssimo Senhor Vice- Governador: é com extremo pesar que li o Relatório Consolidado
de Ações na Região Serrana, firmado por Vossa Excelência e pelo Senhor Secretário de Estado de Obras. Pesar, pois,
após proceder à leitura de todos os parágrafos do citado Relatório e do anexo, tive a certeza que São José do Vale do
Rio Preto foi realmente esquecido pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, apesar de ser um dos noventa e dois
Municípios que compõe esta Unidade da Federação. Em todo o anexo ao relatório, denominado “Ações e soluções”,
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o nome do Município de São José do Vale do Rio Preto é citado apenas e tão somente em duas ocasiões, as quais nada
têm a ver com a tragédia de janeiro de 2011: a primeira, quando informa sobre as dez unidades habitacionais da Vila da
Garapa, que estão relacionadas às chuvas de janeiro de 2007 (e não de 2011 como informa), e a segunda quando informa
sobre o programa denominado “Asfalto na porta”. Com relação às unidades habitacionais, cuja promessa do Governo
do Estado era de duzentas e cinquenta e seis casas, o Município de São José do Vale do Rio Preto disponibilizou o
terreno, fez as alterações solicitadas pela Secretaria de Estado de Obras, desonerou as obrigações tributárias que
decorriam da construção das casas, com alterações no Código Tributário Municipal, fazendo modificações, inclusive,
no Código de Obras do Município para possibilitar a aprovação do projeto, expediu o alvará de construção e até hoje
nada foi feito, sendo do conhecimento da população que a empresa desistiu da obra, mas o Governo do Estado, através
da Secretaria de Estado de Obras, não deu qualquer satisfação do ocorrido. Quando faz referência às “Ações Imediatas”
realizadas pelo Governo do Estado, especialmente no tópico atinente à “Recuperação de rodovias”, é citada a Rodovia
RJ- 134 como recuperada. Infelizmente este ponto não condiz com a verdade, principalmente para nós, munícipes que
trafegamos pela RJ-134 diariamente. Pelas fotografias anexadas, tem-se a prova da inércia do Governo do Estado, pois
o DER até hoje não fez qualquer obra relacionada ao recapeamento e à recuperação da citada rodovia, que continua, em
diversos trechos, com trânsito em meia pista, apesar dos valores gastos em prospecção de solo e estudos geológicos,
visto diuturnamente à beira da rodovia, mas sem que nada aconteça. São José do Vale do Rio Preto está ou não
esquecido pelo Governo do Estado e pela Secretaria de Estado de Obras? Claro que está! Para se conseguir algo do
Governo do Estado, em termos de obras imprescindíveis, ainda decorrentes da tragédia de janeiro de 2011, é necessário
esperar muito tempo nas antessalas do Palácio Guanabara, do Gabinete do Secretário de Estado de Obras e de outros
tantos lugares que se vai para ouvir apenas promessas. Como pode um Governador que teve 80,42% dos votos válidos
de um Município esquecê-lo tão rápido? A única verdade estampada no multicitado “Relatório” diz respeito aos
aluguéis sociais que beneficiam algumas famílias. Todavia, quando informa acerca das indenizações relacionadas às
casas já marcadas, nada se fez como nada se faz em relação às contenções de encostas que deveriam já estar feitas. São
José, infelizmente, até a presente data, não viu uma obra sequer da Secretaria de Obras do Estado que viesse para
minimizar os efeitos da tragédia de 2011. Por isso é que fiquei extremamente triste, quando li o “Relatório Consolidado
de Ações na Região Serrana”, porque tive a certeza do abandono proporcionado pelo Governo do Estado aos Municípios
de maior porte, também não foram realizadas nos pequenos Municípios, como São José do Vale do Rio Preto, esquecido
pelo Governo do Estado. Tomara que alguma coisa ainda mude. Atenciosamente, Rosana Raposo Vereadora de São
José do Vale do Rio Preto.” Inscrita na fala do Expediente a Vereadora Maria Anunciação da Silva  iniciou cumprimentando
Assessores Parlamentares, Funcionários, Representantes da Associação Renasce São José, Conselheiros Tutelares,
Professora Sônia Virginia Pereira da Luz Costa, Professora Isabel Cristina Machado Telles. Agradeceu o convite
recebido da Escola Municipal Aurino da Costa Carvalho e parabenizou pela confecção do convite , e pelo amor e
dedicação à Escola. Recordou que, no dia oito de novembro de dois mil e treze, acontecerá na Escola Municipal Santa
Isabel, a Festa da Família, e convidou seus pares e demais presentes para participar e destacou que será um momento
importante na Comunidade de Jaguara. Relembrou a indicação protocolada hoje, nesta Casa, referente à instalação de
quebra-molas, nas proximidades da Escola Municipal Santa Isabel, e destacou que considera a indicação importantíssima.
Relembrou a indicação protocolada, nesta Casa, solicitando a instalação de quebra-molas, nas proximidades da
Borracharia do Senhor Edinaldo do Couto e do CRAS- Centro de Referência de Assistência Social, explanando que
vários acidentes viessem ocorrendo nestes trechos citados. Relembrou acidente ocorrido, recentemente, na Estrada
Silveira da Motta, em Tremedeira, e lamentou que é um trecho, como existem vários outros, que também  deveria ser
recuperado pelo Governo do Estado. Relembrou a fala Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha referente à
carta enviada ao Secretário de Obras do Estado do Rio de Janeiro, Senhor Hudson Braga, e ao Coordenador Executivo
de Projetos e Obras e Infraestrutura, Senhor Luiz Fernando de Souza – Pezão,  e lamentou que as Estradas, até o
momento, não foram recuperadas, causando, assim, transtornos aos usuários. Disse também que, em alguns trechos da
Estrada Silveira Motta, como em frente ao Sítio Maria Bonita, em Contendas,  e nas proximidades na Viação Progresso
e Turismo,  encontra-se a Estrada em meia pista e sugerindo uma ação conjunta com seus pares para reivindicarem ao
Governo do Estado providências urgentes. Recordou a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei, de autoria do Vereador
Marcelo Rabello Neves, referente ao Recesso Parlamentar, em que a Vereadora propõe que seja alterado para trinta dias
o recesso parlamentar ( de vinte e quatro de dezembro a vinte e dois de janeiro), sendo as sessões realizadas
ordinariamente, no período de vinte e três de janeiro a vinte e três de dezembro, destacando que não se justifica,
formalmente,  um período tão longo de recesso, uma vez que Trabalhadores Brasileiros têm período de descanso de
trinta dias , e, na prática, o exercício do mandato exige uma atuação constante do parlamentar. Encerrou sua fala,
relembrando a fala do Vereador Lucas Duarte Rabello referente ao dia do Radialista, e destacou que é muito importante
valorizar esse dia, pois muitas pessoas têm as rádios e os Comunicadores como sua companhia do dia-a-dia,
parabenizando todos os radialistas. E, havendo Ordem do Dia, Projetos de Lei nºs: 0792/13, (Dispõe sobre o Conselho
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Tutelar no Município de São José do Vale do Rio Preto); 0800/13, (Título de Utilidade Pública para o GEEAK - Grupo de
estudos Espíritas Allan Kardec); 0828/13, (Introduz parágrafo único ao artigo 60 da Lei Complementar nº 05, de 1992);
0852/13, (Institui o novembro Azul no âmbito do Município de São José do Vale do Rio Preto) em discussão e votação,
aprovados em 1º e 2º turnos, e Requerimento de Informação nº 0874/13, aprovado simbolicamente.  E, não havendo
orador inscrito nas explicações pessoais, às vinte e duas horas e trinta  minutos, o Senhor Presidente deu por encerrada
a sessão, agradecendo a presença de visitantes no plenário, convocando os Senhores Vereadores para próxima
reunião ordinária, no dia doze de novembro de dois mil e treze, às dezenove horas, com Ordem do Dia definida: Projeto
de 0863/13, (Dispõe sobre o corte e serviços de fornecimento de energia elétrica e água no Município de São José do
Vale do Rio Preto) E eu, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Primeira Secretária, 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 novembro de dois mil e treze.
APMC.

Ata nº 061/13

Ata da Sexagésima Primeira Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, sob
a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado e com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva,
Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Marcelo Rabello Neves, Francisco Lima Bulhões,
Luís de Souza Teixeira, Carlos Alberto de Oliveira e Lucas Duarte Rabello, que assinaram o livro de presença, e,
havendo número legal, às dezenove horas e vinte e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos, tendo convidado ainda o Pastor Charles Vasconcelos, para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada, e  o
Pastor Altair Chaves para fazer uma oração. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou que a Segunda Secretária,
Vereadora Maria Anunciação da Silva, fizesse a leitura da ata de nº 60, da última reunião ordinária, realizada aos sete
dias do mês de novembro, do ano de dois mil e treze, que, depois de lida, foi aprovada na forma regimental, sem
qualquer ressalva. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou à Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha,
Primeira Secretária, que fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constavam: Projeto de Lei nº 895/13, de autoria da Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da
Cunha (Dispõe sobre as cores oficiais do Município); Projeto de Lei nº 896/13, de autoria do Vereador Marcelo Rabello
Neves (Concede folga anual aos Servidores, na data do aniversário, para exames de saúde); Projeto de Resolução nº
892/13, de autoria do Vereador Marcelo Rabello Neves (Título de Cidadão Riopretano ao Senhor Luiz Emmanoel
Palência Barbosa); Indicação Legislativa nº 894/13, de autoria do Vereador Luís Carlos da Silva; Indicações Legislativas
nºs 897/13 e 0898/13, de autoria do Vereador Marcelo Rabello Neves e Convite do Colégio Estadual Coronel João
Limongi, dia quatorze de novembro, às dez horas, 1ª Sessão Lítero-Musical. Findas as leituras do expediente, e
havendo orador inscrito na fala do expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello, que  iniciou
cumprimentando Funcionários, Assessores Parlamentares, Representante da Rádio Ativa FM, Representante do
Conselho Tutelar, Pastor Charles Vasconcelos e demais presentes. Relembrou que, a convite do Deputado Nilton
Salomão, Presidente da Comissão de Obras e Habitação da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
juntamente com o Vereador Dárcio Andriolo Machado, esteve, hoje, em uma Audiência Pública, para tratar de questões
dos atrasos das obras relacionadas às enchentes de dois mil e onze. Recordou que, na Sessão do dia sete de novembro
de dois e treze, foi realizada a leitura da carta da Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, enviada ao
Secretário de Estado de Obras do Rio de Janeiro, Senhor Hudson Braga e ao Coordenador Executivo de Projetos e
Obras e Infraestrutura,  Senhor Luiz Fernando de Souza – Pezão, referente ao Relatório de Consolidado de Ações na
Região Serrana. Disse também que, na Audiência Pública, na Assembleia Legislativa, estava presente o representante
do DER- Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, o Subsecretário Extraordinário
para reconstrução da Região Serrana, Senhor José Beraldo Fortuna Soares, e registrou que várias reivindicações foram
levadas para a audiência pública. Parabenizou o Vereador Presidente Dárcio Andriolo Machado em usar a palavra, na
audiência pública, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e deixou registrado, na Ata da Comissão, sua
indignação dos atrasos das obras das encostas, construção da Ponte das Areias, Casas Populares. Recordou a fala da
Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, na Sessão do dia sete de novembro de dois mil e treze, referente ao
Relatório de Consolidado de Ações, na Região Serrana, e lamentou que o Município de São José do Vale do Rio Preto
quase não fosse mencionado e que também, na apresentação dos slides, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro, foi apenas mencionado sobre as dez casas populares da Vila da Garapa. Disse também que recebeu
informação do Secretário de Estado de Obras do Rio de Janeiro, Senhor Hudson Braga, que a obra da encosta, na Rua
Pedro da Silva Machado, será realizada. Disse também que sugeriu ao Subsecretário Extraordinário reconstrução da



Região Serrana, Senhor José Beraldo Fortuna Soares, uma Audiência Pública para tratar das melhorias da Região
Serrana, registrando que os Munícipios de Petrópolis e Teresópolis também fizessem suas reivindicações. Sugeriu que
a Comissão de Obras, Urbanismo de Infraestrutura Municipal enviasse documento, solicitando a presença do
Subsecretário Extraordinário para reconstrução da Região Serrana, Senhor José Beraldo Fortuna Soares, do INEA –
Instituto Estadual do Ambiente, do DER Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de
Janeiro. Encerrou sua fala, lamentando os transtornos causados aos munícipes pelos serviços prestados de operadora
telefonia móvel CLARO, sugerindo que a Comissão de Obras, Urbanismo e Infraestrutura enviasse ofício para realização
de Audiência Pública para esclarecimento dos péssimos serviços prestados pela operadora de telefonia móvel  CLARO
no Município. Inscrita na fala do Expediente, a Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha iniciou cumprimentando
todos os presentes, relembrando que, no dia onze de novembro de dois mil e treze, esteve, juntamente com o Prefeito
Municipal José Augusto Gonçalves, na Secretaria de Estado de Obras do Rio de Janeiro, a convite do Senhor Hudson
Braga, Secretário de Estado de Obras do Rio de Janeiro, e do Senhor Subsecretário Extraordinário de reconstrução da
Região Serrana, Senhor José Beraldo Fortuna Soares, para tratar das reclamações enviadas, na carta direcionada ao
Secretário, e registrou que, pessoalmente, explanou as reinvindicações que constam no relatório consolidado da
Região Serrana que não foram cumpridos. Disse que recebeu informações que, na Estrada RJ- 134, serão realizadas as
obras de contenções, sinalizações, construção da Ponte do Morro São Guido e as cem Casas Populares. Relembrou a
fala do Vereador Lucas Duarte Rabello, referente à participação, juntamente com o Vereador Dárcio Andriolo Machado,
na Audiência Pública realizada hoje, dia doze de novembro de dois mil e treze, na Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro e registrou que seus Pares estivessem preocupados com a recuperação do Município.

Recordou a fala do Vereador Lucas Duarte Rabello referente à construção do muro de contenção, na Rua Pedro
da Silva Machado, em frente a Rádio ATIVA FM, e explanou que é uma necessidade a realização dessas obras. Encerrou
sua fala, sugerindo que seus Pares fossem ao Governo do Estado reivindicar melhorias para o Município. Inscrito na
fala do Expediente, o Vereador Luís Carlos da Silva, iniciou cumprimentando todos os presentes e relembrou a entrevista
do Vereador Marcelo Rabello Neves, na Rádio ATIVA FM, referente ao Cemitério Municipal e lamentou que, os
sepultamentos de pessoas carentes, que não tenham a sepultura de familiares, não poderão ser realizados, sugerindo
providências urgentes do Executivo. Disse que, em conversa com moradores do Bairro de Pouso Alegre, foi questionado
sobre os buracos das Ruas e convidou que estivessem presentes, na Sessão Legislativa, lastimando que, principalmente
aos Produtores Rurais que necessitam escoar sua produção, estão tendo dificuldades com as péssimas condições das
Estradas e solicitou que o Executivo tomasse medidas necessárias, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras
Públicas, Urbanização e Transporte. Disse também que as ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde estavam
quebradas e que medidas foram tomadas por esta Casa, e conseguiram solucionar o problema das ambulâncias.
Encerrou sua fala, sugerindo que seus Pares fossem ao Executivo solicitar a recuperação das Estradas do Município,
que se  encontram em péssimas condições, causando transtornos aos usuários, e que providências urgentes deverão
ser tomadas. Inscrito ainda na fala do Expediente, após convidar o Vice-Presidente, Luís Carlos da Silva, para assumir
a condução dos trabalhos, usou a tribuna o Vereador Dárcio Andriolo Machado, que iniciou cumprimentando todos os
presentes e parabenizando os seus pares pelos trabalhos realizados em prol do Município. Recordou a carta enviada,
pela Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, ao Secretário de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro,
Senhor Hudson Braga, e ao Coordenador Executivo de Projetos e Obras e Infraestrutura, Senhor Luiz Fernando de
Souza – Pezão, referente ao Relatório de Consolidado de Ações na Região Serrana. Relembrou o convite do Deputado
Nilton Salomão, Presidente da Comissão de Obras e Habitação da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, que, juntamente com o Vereador Lucas Duarte Rabello, estiveram hoje em uma Audiência Pública, para tratar de
questões dos atrasos das obras relacionadas às enchentes de dois mil e onze e registrou que, nas Cidades de Bom
Jardim, Teresópolis e Petrópolis, foram realizadas obras do Governo do Estado e lamentou que, em São José do Vale do
Rio Preto, não foi realizada nenhuma obra do Governo do Estado. Disse também que, das cinco Pontes que deveriam
ser reconstruídas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro,  apenas uma foi construída e com verba Municipal.
Relembrou a fala da Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, referente à Construção do Muro na Rua Pedro
da Silva Machado, em frente a Rádio ATIVA FM. Agradeceu o Deputado Nilton Salomão em convidar para participar da
Audiência Pública na Assembleia Legislativa. Recordou a fala do Vereador Luís Carlos da Silva, referente às condições
precárias das Estradas e lamentou que a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transporte está
realizando operações tapa-buracos com cascalhos e pedras , sugerindo providências do Executivo em dotar medidas
necessárias em relação aos Secretários que não estão desempenhando atitudes de acordo com suas pastas. Encerrou
sua fala, registrando que, no dia vinte e um de novembro de dois mil e treze será votado o Projeto de Lei número
oitocentos e sessenta e sete, referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais , sugerindo
que a Rádio ATIVA FM anunciasse. E, havendo Ordem do Dia, Projeto de 0863/13, (Dispõe sobre o corte e serviços de
fornecimento de energia elétrica e água no Município de São José do Vale do Rio Preto), em discussão e votação,
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aprovado em 1º e 2º turnos.  E, não havendo orador inscrito nas explicações pessoais, às vinte horas e cinquenta
minutos, o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de visitantes no plenário, convocando
os Senhores Vereadores para próxima reunião ordinária, no dia quatorze de novembro de dois mil e treze, às dezenove
horas, com Ordem do Dia definida:) E eu, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Primeira Secretária, 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 novembro de dois mil e treze.
APMC.

Ata nº 062/13

Ata da Sexagésima Segunda Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze,
sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado e com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva,
Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Francisco Lima Bulhões, Luís de Souza Teixeira
e Carlos Alberto de Oliveira, que assinaram o livro de presença, estando ausentes os Vereadores Lucas Duarte Rabello
e Marcelo Rabello Neves e, havendo número legal, às dezenove horas e vinte minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos, tendo convidado o Vereador Francisco Lima Bulhões, para fazer a leitura de texto da Bíblia
Sagrada. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva,
fizesse a leitura da ata de nº 61, da última reunião ordinária, realizada aos doze dias do mês de novembro, do ano de dois
mil e treze, que, depois de lida, foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Em seguida, o Senhor
Presidente solicitou à Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Primeira Secretária, que fizesse a leitura do
Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício
GP nº 1.011/13, de protocolo nº 899/13; (Projeto de Lei abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
29.569,48 – vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos – para atender ao Fundo
Municipal de Saúde); Ofício GP nº 1.020/13, de protocolo nº 900/13; (Informa presença da Servidora Heloisa Helena dos
Santos, como assistente técnica, na licitação); Ofício GP nº 1.024/13; de protocolo nº 901/13; (Projeto de Lei abertura de
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 480.000,00 – quatrocentos e oitenta mil reais, para atender a Secretaria
Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transporte); Projeto de Resolução nº 0905/13, de autoria do Vereador
Carlos Alberto de Oliveira (Título de Cidadã Benemérita à Senhora Anadeje Viana Fernandes); Projeto de Resolução nº
0906/13, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Oliveira (Título de Cidadão Riopretano ao Dr. Renato Ferreira
Martins); Ofício dos alunos da Escola Municipal José Affonso de Paula, de protocolo nº 902/13, (Encaminha
reivindicações e solicita providências);Ofício Sindicato dos Servidores Municipais, de protocolo nº 0908/13, requer
cópia do Projeto de Lei nº 0867/13) e Convite da Escola Municipal José Affonso de Paula, Projeto Mais Educação
“Amor Não Tem Cor”, dia dezenove de novembro de dois mil e treze, às treze horas).  Findas as leituras do expediente,
e havendo orador inscrito na fala do expediente, usou a Tribuna a Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha,
que iniciou cumprimentando todos os presentes e justificando a ausência do Vereador Marcelo Rabello Neves, que
está participando do Seminário Orçamento Público, em Goiânia. Relembrou a carta protocolada nesta Casa dos alunos
do quarto ano da Escola Municipal José Affonso de Paula, e registrou que já esteve visitando essa Escola e que várias
reivindicações foram enviadas, através de relatório, à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Recordou indicação protocolada nesta Casa referente à melhoria da área externa da Escola Municipal José Affonso de
Paula e lamentou que, até o momento, não fosse realizado nenhum reparo. Disse também que recebeu informações do
Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, Aníbal Ligeiro Ornelas, que fará uma vistoria no morro, atrás da
Escola Municipal José Affonso de Paula, pois uma sala de aula está impedida de funcionar, e lamentou que até o
momento nenhuma providência fosse tomada pela Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, pela Secretaria
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transporte.
Inscrito na fala do Expediente, o Vereador Francisco Lima Bulhões iniciou cumprimentando Assessores Parlamentares,
Funcionários e demais presentes, relembrando a fala do Vereador Dárcio Andriolo Machado, referente à Emenda
Parlamentar, de autoria do Deputado Nilton Salomão, no valor de quinhentos mil reais, que será destinado para:
construção da quadra e posto médico no Bairro de Contendas e a compra de uma van, com ar condicionado, para os
pacientes que fazem hemodiálise.  Relembrou a carta protocolada, nesta Casa, dos alunos do quarto ano da Escola
Municipal José Affonso de Paula, referente às reinvindicações da Escola, sugerindo que fossem enviadas ao Prefeito
Municipal, José Augusto Gonçalves, à Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, à Secretaria Municipal de
Obras Públicas, Urbanização e Transportes e à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
Recordou a fala da Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, referente à indicação protocolada nesta Casa,
que solicita a melhoria da área externa da Escola Municipal  José Affonso de Paula, lamentando que, até o momento, o



Executivo não tomasse providências. Parabenizou o Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, Aníbal
Ligeiro Ornelas, referente ao Curso NUDEC: Núcleo Comunitário de Defesa Civil- preparação em situações de
emergências, que será implantado nas Comunidades e que cem pessoas foram capacitadas para atender às situações
críticas. Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transporte, Senhor Celso Rampini do
Carmo, pelos serviços de reparos na iluminação pública, na Rua Irene Lima, no Bairro de Barrinha, e recordou indicação
de sua autoria, solicitando o reparo nas luminárias. Parabenizou o Prefeito Municipal, José Augusto Gonçalves, e o
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Alcenir de Oliveira Azevedo, referente à aquisição de três caçambas
compactadoras e coletoras de lixo, e relembrou que, na gestão anterior, esta Casa devolveu ao Executivo o valor de
duzentos e trinta mil reais para a compra dessas caçambas. Recordou a fala do Vereador Luís Carlos da Silva, na Sessão
Ordinária do dia doze de novembro de dois mil e treze, referente às Estradas, que se encontram em péssimas condições,
e sobre o Cemitério Municipal, no que diz respeito aos sepultamentos das pessoas carentes que não tenham sepulturas,
e lamentou que, no cemitério no Pião, estivesse acontecendo a mesma situação. Encerrou sua fala, registrando que, no
Bairro de Parada Morelli, a operação tapa-buracos foi realizada por um empresário e lamentou que o  Executivo até o
momento não tomasse nenhuma providência. E, havendo Ordem do Dia, Projeto de Lei nº 0890/13, (Abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 293.000,00 – duzentos e noventa e três mil reais, para atender à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia), em discussão e votação, aprovado em 1º e 2º turnos,  e
Indicação Legislativa nº 884/13, de autoria da Vereadora Maria Anunciação da Silva; Indicações Legislativas nºs 0875/
13 e 0876/13, de autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello; Indicações Legislativas nºs 0809/13 e 0894/13, de autoria do
Vereador Luís Carlos da Silva; Indicações Legislativas nºs 0813/13 e 0897/13, de autoria do Vereador Marcelo Rabello
Neves; Indicações Legislativas nºs 0816/13 e 0817/13, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Oliveira; Indicações
Legislativas nºs 0843/13 e 0844/13, de autoria dos Vereadores Carlos Alberto de Oliveira e Luís de Souza Teixeira;
Indicações Legislativas nº 0869/13 e 0878/13, de autoria do Vereador Luís de Souza Teixeira e Indicações Legislavas nºs
0820/13, 0821/13, 0846/13, 0847/13 e 0868/13, de autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, aprovadas simbolicamente.
E, não havendo orador inscrito nas explicações pessoais, às vinte horas e vinte minutos, o Senhor Presidente deu por
encerrada a sessão, agradecendo a presença de visitantes no plenário, convocando os Senhores Vereadores para
próxima reunião ordinária, no dia dezenove de novembro de dois mil e treze, às dezenove horas, com Ordem do Dia
definida: Projeto de Lei nº 861/13 ( Dispõe sobre a criação do Programa Medicamento em Casa de distribuição de
medicamentos de uso continuado) , Projeto de Lei nº 889/13(Institui a Semana de Redução de Riscos de Desastre no
âmbito do Município de São José do Vale do Rio Preto) e Projeto de Lei nº 895/13(Dispõe sobre as cores oficiais do
Município de São José do Vale do Rio Preto). E eu, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Primeira Secretária, 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 novembro de dois mil e treze.
APMC.
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