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   MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 78 DE 10 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor GUILHERME
CORREA DE SÁ PEREIRA,  portador da CNH 02972954917, a
conduzir as viaturas da Secretaria de Obras Públicas, Urbanização
e Transportes,  abaixo mencionadas:

- Pick Up S10 – placa KOA 8183
- Pick Up Saveiro – placa LOK 9745
- Pick Up Saveiro – placa LOK 9748
- Gol – placa LPD 7038
- Gol – placa KMW 7077

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, em 10 de março de 2014.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

PORTARIA Nº 79 DE 10 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
procedimento administrativo nº 01752/2014,

R E S O L V E

Exonerar, a pedido, o servidor BRUNO OLIVEIRA
FERNANDES, matricula 1976, do Cargo Efetivo de Professor “B”,
com validade a contar de 13 de fevereiro de 2014.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, em 10 de março de 2014.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito
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Atos da Administração

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  nº 326

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº.09546/2013; PARTES: O Município de São José do Vale do Rio
Preto e a empresa Ferragens Rezenvale Ltda ; OBJETO: aditivar em 25% (vinte e cinco por cento) os quantitativos
dos itens da Ata de Registro de Preços nº 326/13. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições;
DATA DE ASSINATURA: 04 de fevereiro de 2014.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

Atos da SEFASCHA

RESOLUÇÃO Nº 002

APROVA O DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DO RECURSO DO COOFINANCIAMENTO ESTADU-
AL DO ANO DE 2013.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO
PRETO/RJ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS, E TENDO EM VISTA O QUE FOI
DELIBERADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/02/2014, ATRAVÉS DA ATA Nº 125,

RESOLVE:

APROVAR O DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO DO RECURSO DO COOFINANCIAMENTO ESTA-
DUAL DO ANO DE 2013.

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, 18 DE FEVEREIRO DE 2014.

________________________________________________
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA 125 – Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze na Sede do CRAS – Centro de Referên-
cia da Assistência Social às 10h:30min horas deu início a reunião Ordinária do CMAS com a presença dos Conselhei-
ros: Sidnea Cunha Machado, Jaqueline Hiat Dias, Núbia Alves Teixeira Diniz, Eriléia Maria da Costa, Cleusa Furtado,
Amarildo Caldeira, Camila da Silva Liboa, Maria da Penha Barbosa, Ilio Estanek, Mauricio Custodio de Souza, Maria
da Conceição e Edigar de Lima Diniz. A atual Presidente, Sidnea Cunha Machado fez a abertura da reunião dando
boas vindas a todos os presentes. Em seguida passou a palavra para o Conselheiro Edigar de Lima Diniz no qual
apresentou o demonstrativo físico-financeiro do recurso do Coofinancimento Estadual da conta corrente 200.003-2 da
agencia do Branco do Brasil de nº 3470-3, ressaltando que os conselheiros presentes na reunião anterior receberam a
cópia via e-mail para que pudessem analisar com mais calma. Todos os conselheiros apreciaram o demonstrativo e
por unanimidade o mesmo foi aprovado através da resolução CMAS de nº 002/2014. O Conselheiro Amarildo Caldeira
apresentou o resolução do CMAS de Petrópolis no qual regulamenta a organização dos serviços prestados de
Assistência Social pelas Entidades naquele município e, ressaltou a importância de que este CMAS também organi-
zasse uma resolução para o maior controle dos serviços assistenciais prestados por entidades no município. A Srª
Maria da Conceição, vice presidente da Associação Nova Jerusalém, apresentou o Srº Mauricio Custodio de Souza,
que a partir desta data irá representar o Conselheiro Willian nas reuniões que o mesmo estiver ausente. Não havendo
mais nada a tratar e estando de acordo com o deliberado, às 11h:36min encerrou-se a Reunião, no qual eu Edigar de
Lima Diniz lavrei a presente ATA que após lida será assinada por mim e pelos presentes.
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Sidnea Cunha Machado,

Jaqueline Hiat Dias,

Núbia Alves Teixeira Diniz,

Eriléia Maria da Costa,

Cleusa Furtado,

 Amarildo Caldeira,

Camila da Silva Liboa,

Maria da Penha Barbosa,

Ilio Estanek,

Mauricio Custodio de Souza,

Maria da Conceição

 Edigar de Lima

Atos do CMDCA

CONSELHO  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  -  CMDCA

ATA DA REUNIÃO   DA  COMISSÃO DE ELEIÇÃO/2013

SETIMA    REUNIÃO

Aos  dez  dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze,  as dezoito   horas, foi realizada  no prédio em que
funciona  o  Colégio Estadual João  Limongi , a sétima  reunião da  Comissão  de  Eleições Tutelares, dando
prosseguimento ao processo  eleitoral, presentes  os   Conselheiros   Municipais   Amarildo  Caldeira e o Pr  Moises
Ferreira Leal, tendo este que  se ausentar, sendo substituído pela Conselheira Municipal  Celma Machado de Jesus,
ausente  o  Conselheiro  Jose  Carlos de Freitas, ainda não substituído  e presente a Ilma Senhora Vereadora Rosana
Raposo, abertos os trabalhos  visando à aplicação do Exame de Conhecimentos determinado na Lei Municipal n. 1.802/
2013 aos pretendentes, sendo  o primeiro Exame, deliberou a comissão que consistiria em duas etapas,  uma leitura  dos
principais pontos do ECA e esclarecimentos de dúvidas, com vistas  ás principais  falhas   verificadas  efetivamente,
nos atuais  trabalhos Tutelares Municipais ,  está  realizada em  01 hora e 30 minutos,  após,   seriam  mais  01 hora e  30
minutos  para   prova de  10 ( dez)  questões de múltipla  escolha,  tendo em vista a  não  realização  de Curso
Preparatório; exigências das Autoridades  e o Mandato  curto para a Unificação, totalizando  assim  03 (três) horas,
comparecendo os pretendentes abaixo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   PROC,  Nome  dos  Habilitados à prova       C .Ident.          CPF.
10074/13 Luiz  Henrique  Moreira  Costa 07641111-5 003811347-33
0637/14 Daniele da Silva Machado Borges 11884747-4 087244027-37
0747/14 Andreia   Dias 204188353 106518207-40
0722/14 Maria Adriana  Silva de Oliveira 08425578-3 017911087-09
0821/14 Janete Correa Pinheiro Teixeira 10220364-6 075829067-56
0898/14 Maria   Regina  Medeiros 07428398-7 003811457-78
0901/14 Ilana  Esteves da Silva Oliveira 09321021-9 032532127-26
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0903/14 Cristiane Aparecida Mendes Alves 12142363-6 108226147-58
1364/14 Glete Alves Moreira Macharett 24679924-1 930640471-91
1682/14 Verônica da Silva  Freitas 09611639-7 043467677-29
1795/14 Frederico de Mello Geofroy 13361604-5 103811267-22
0649/14 Edmar  Sebastião Gonçalves de Lima 06677858-0 851711747-68
Assim, foram os  pretendentes esclarecidos  da necessidade e  se interpretar o ECA,  considerando as demais leis, em
especial,  o CCB,   bem  como,  que as  Decisões  válidas do Conselho  Tutelar,   são as coletivas e tomada nas reuniões,
totalizando 02:00 hs, ás 20:00 hs  a Prova foi aplicada, registrando-se que duas pretendentes tiveram o caderno de
Provas substituídas, obrigando CMDCA Celma, fazer cópias xerox  e os gabaritos oficiais, ao final, foram entregues,
sem maiores  anormalidades dignas de registro, sendo todos alertados do período recursos após o resultado, assim,
realizada mais esta etapa,  encaminhamos a presente  à publicação  no Diário  Oficial  o mais  breve possível  devido  aos
prazos, ratificando  a    falta  de  condições para os trabalhos da Comissão Eleitoral, sequer uma viatura  foi cedida ao
CMDCA e a Comissão  Eleitoral,   nada  mais  se  tratando,  ás vinte e uma horas,   deu-se  por  encerrados  os trabalhos
lavrando-se a presente  ata   que segue assinada..

Atos da Presidência da Câmara

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Ata Extraordinária n° 001/14

Ata da Primeira Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos
quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo
Machado que, com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva, Francisco Lima Bulhões, Carlos Alberto de Oliveira,
Luís de Souza Teixeira, Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Lucas Duarte Rabello e
Marcello Rabelo Neves, que assinaram o livro de presença, às dezesseis horas, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos, tendo convidado ainda ao Vereador Luís Carlos da Silva fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada.
Por se tratar de uma reunião extraordinária convocada pelo Senhor Prefeito Municipal, o Presidente informou aos
Vereadores que, observando o que determina o artigo 64 do Regimento Interno e, no Expediente, seriam lidos somente
a convocação e as matérias que nela seriam apreciadas, e ofícios de iniciativa do Poder Executivo, com características de
relevância. Em seguida, solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, Primeiro Secretário,  ad hoc fizesse a leitura da
convocação e do projeto original: Ofício GP nº 0017/14, de protocolo nº 004/14, (Solicita convocação de Sessão Extraor-
dinária e encaminha Projeto de Lei);  Ofício GP nº 0002/14, de protocolo nº 001/14,  (Responde Requerimento de Informa-
ções nº 0933/13);  Ofício GP nº 1.157/13, de protocolo nº 1067/13, (Encaminha pareceres da Procuradoria Geral do
Município e da Secretaria Municipal de Controle Interno referente ao Projeto de Lei nº 943/13); Ofício GP nº 1.159/13, de
protocolo nº 1068/13,  (Encaminha cópias: Lei Municipal nº 1.818 e Decreto nº 2.364);  Ofício GP nº 1.161/13, de protocolo
nº 1069/13, (Encaminha pareceres da Procuradoria Geral do Município,  da Secretaria Municipal de Educação, Cultura ,
Ciência e Tecnologia  e da Secretaria Municipal de Defesa Civil referente ao Projeto de Lei nº 811/13); Ofício GP nº 1.165/
13, de protocolo nº 1072/13, (Encaminha informações referentes ao Procedimento Administrativo nº 7992/13); Ofício GP
nº 1.171/13, de protocolo nº 1073/13, (Responde Ofício nº 001/13, de autoria do Vereador Luís de Souza Teixeira, que
denomina logradouro);  Ofício GP nº 1.179/13, de protocolo nº 1074/13, (Encaminha cópia de protocolo de intenções
celebrado entre a Municipalidade e o Governo do Estado para construção de Posto de Saúde e reforma da quadra de
esportes em Contendas),  Ofício GP nº 1.189/13, de protocolo nº 1075/13 (Encaminha cópia de convênio celebrado entre
a Municipalidade e a FUNASA – Fundação Nacional da Saúde) e Ofício da Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da
Cunha – Informa renúncia, em caráter irrevogável, de cargo junto à Mesa Diretora. Após a leitura do Expediente, o
Presidente passou às mãos da Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Vereadora Maria Anunciação da Silva, o
Projeto de Lei objeto da convocação. Em seguida, o Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a segunda reunião
extraordinária para o dia quatorze de janeiro de dois mil e quatorze,  às dezesseis horas e trinta minutos, quando as
comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, apresentarão seus pareceres
pela admissibilidade e aprovação, se for o caso, e a matéria estará na Ordem do Dia. E eu, Lucas Duarte Rabello, Primeiro
Secretário ad hoc, 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 janeiro do ano dois
mil e quatorze.
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Ata Extraordinária n° 002/14

Ata da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos
quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo
Machado que, com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva, Francisco Lima Bulhões, Carlos Alberto de Oliveira,
Luís de Souza Teixeira, Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Lucas Duarte Rabello e
Marcello Rabelo Neves, que assinaram o livro de presença, às dezesseis horas e trinta minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos, tendo convidado ainda ao Vereador Luís Carlos da Silva a fazer a leitura de texto da
Bíblia Sagrada. A seguir, o Presidente se dirigiu à Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Vereadora Maria
Anunciação da Silva, perguntando-lhe se a Comissão já havia exarado parecer em relação ao Projeto de Lei nº 0004/14.
A Vereadora e Presidente da Comissão informou que designou como Relator do projeto a Vereadora Rosana Raposo
Vasti Esteves da Cunha e que a Comissão já havia emitido parecer, deliberando pela admissibilidade e aprovação do
projeto, encaminhando-o de imediato à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que também se manifestou
pela aprovação. O Presidente do Legislativo, após receber os dois pareceres, solicitou ao Primeiro Secretário ad doc,
Vereador Lucas Duarte Rabello, que fizesse a leitura de ambos, o que foi feito de imediato. Após a leitura, o Presidente
informou aos presentes que, com a emissão dos pareceres pelas comissões permanentes, o projeto será submetido ao
Plenário, na Ordem do Dia. A seguir, solicitou à Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva, que fizesse a
chamada dos Vereadores para votação do Projeto de Lei de nº 0004/14, que foi aprovado de forma unânime em primeiro
e segundo turnos. Às dezessete horas, o Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos no
plenário, solicitando o registro dos visitantes, convocando os Senhores Vereadores para a primeira reunião Ordinária da
Sétima Legislatura, a ser realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezenove horas. E eu, Lucas
Duarte Rabello, Primeiro Secretário ad hoc, 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 janeiro de dois mil e quatorze.

Ata Extraordinária n° 003/14

Ata da Terceira Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte
e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo
Machado que, com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luís de Souza Teixeira,
Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Lucas Duarte Rabello e Marcello Rabelo Neves,
que assinaram o livro de presença, estando ausente o Vereador Carlos Alberto de Oliveira, às dezesseis horas e doze
minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos, tendo convidado ainda ao Vereador Luís Carlos da
Silva fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. Por se tratar de uma reunião extraordinária convocada pelo Senhor Prefeito
Municipal, o Presidente informou aos Vereadores que, observando o que determina o art. 64 do Regimento Interno e, no
Expediente, seriam lidos somente a convocação e as matérias que nela seriam apreciadas, e ofícios de iniciativa do Poder
Executivo, com características de relevância. Em seguida, solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, Primeiro
Secretário ad hoc, fizesse a leitura da convocação e do projeto original. Ofício GP nº 0043/14, de protocolo nº 008/14,
(Solicita convocação de Sessão Extraordinária e encaminha 02 Projetos de Lei); Ofício GP nº 0054/14, de protocolo nº 009/
14, (Informa duodécimo provisório a ser encaminhado ao Legislativo, até expedição de Decreto); Ofício GP nº 0057/14, de
protocolo nº 010/14, (Responde requerimento de autoria do Vereador Luís de Souza Teixeira, de protocolo nº 8283/13,
referente à existência de denominação de logradouro em Pedras Brancas); Ofício GP nº 0052/14, de protocolo nº 011/14,
(Solicita indicação de representante para integrar Comitê Comunitário de Acompanhamento de Execução de Obras
Públicas e Serviços de Engenharia); Ofício GP nº 0061/14, de protocolo nº 012/14,  (Solicita convocação de Sessão
Extraordinária para análise Projeto de Lei que autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 878.429,00 –
oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais); Ofício GP nº 0065/14, de protocolo nº 014/14, (Projeto
de Lei que autoriza abertura de crédito adicional suplementar  no valor de R$ 5.878.429,00 – cinco milhões, oitocentos e
setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais );  Projeto de Lei nº 013/14, autoria da Mesa Diretora, que procede
a Revisão Geral dos Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal;  Ofício nº 002/14, de protocolo nº 006/14,
(Comarca de São José solicita disponibilização do Plenário, no dia 27de março de dois mil e quatorze, de treze às dezoito
horas); Ofício nº 001/13, de protocolo nº 007/14, (Chefe de Gabinete da Presidência – Solicita autorização para elaboração
de estudos, visando à contratação de empresa para reforma do Regimento Interno Cameral). Após a leitura do Expedien-
te, o Presidente passou às mãos da Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Vereadora Maria Anunciação da Silva,
o Projeto de Lei objeto da convocação. Em seguida, o Presidente deu por encerrada a sessão, marcando a segunda
reunião extraordinária para o dia vinte e dois de janeiro,  às dezessete horas, quando as comissões permanentes de
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Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, apresentarão seus pareceres pela admissibilidade e
aprovação, se for o caso, e a matéria estará na Ordem do Dia. E eu, Lucas Duarte Rabello, Primeiro Secretário ad hoc, para
que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte e dois de janeiro do ano dois mil e quatorze.

Ata Extraordinária n° 004/14

Ata da Quarta Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte
e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo
Machado que, com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luís de Souza Teixeira,
Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Lucas Duarte Rabello e Marcello Rabelo Neves,
que assinaram o livro de presença, estando ausente o Vereador  Carlos Alberto de Oliveira, às dezessete horas e trinta
minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos, tendo convidado ainda ao Vereador Luís Carlos da
Silva a fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Presidente se dirigiu à Presidente da Comissão de Justiça e
Redação, Vereadora Maria Anunciação da Silva, perguntando-lhe se a Comissão já havia exarado parecer em relação ao
Projeto nº 943/13  (Autoriza o Poder Executivo a proceder, em caráter excepcional, a regularização de lotes, terrenos,
desmembramentos de terras na forma que cita) e Projeto de Lei nº 0012/14 (Autoriza a abertura de Crédito Adicional
Suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 878.429,00 – oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e
nove reais). A Vereadora e Presidente da Comissão informou que a Comissão já havia emitido  parecer, deliberando pela
admissibilidade e aprovação do projeto, encaminhando-o de imediato à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscaliza-
ção, que também se manifestou pela aprovação. O Presidente do Legislativo, após receber os dois pareceres, solicitou
ao Primeiro Secretário ad doc, Vereador Lucas Duarte Rabello, que fizesse a leitura de ambos, o que foi feito de imediato.
Após a leitura, o Presidente informou aos presentes que, com a emissão dos pareceres pelas comissões permanentes, o
projeto será submetido ao Plenário, na Ordem do Dia. A seguir, solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Maria
Anunciação da Silva, fizesse a chamada dos Vereadores para votação do ao Projeto nº 943/13, (Autoriza o Poder
Executivo a proceder, em caráter excepcional, a regularização de lotes, terrenos, desmembramentos de terras na forma
que cita) e Projeto de Lei nº 0012/14 (Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento vigente, no
valor de R$ 878.429,00 – oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais, que foi aprovado de forma
unânime em primeiro e segundo turnos. Às dezessete horas e trinta minutos, o Senhor Presidente deu por encerrada a
sessão, agradecendo a presença de todos no plenário, solicitando o registro dos visitantes, convocando os Senhores
Vereadores para a primeira reunião Ordinária da Sétima Legislatura, a ser realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil
e quatorze, às dezenove horas. E eu, Lucas Duarte Rabello, Segundo Secretário ad doc, , para que tais relatos integrem
os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de
direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte e dois de janeiro de dois mil e quatorze.

Ata Extraordinária n° 005/14

Ata da Quinta Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos trinta
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado
que, com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luís de Souza Teixeira, Maria
Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Carlos Alberto de Oliveira, Lucas Duarte Rabello e
Marcello Rabelo Neves, que assinaram o livro de presença, às dez horas e trinta minutos, fazendo a invocação regimen-
tal, deu início aos trabalhos, tendo convidado ainda ao Vereador Luís Carlos da Silva fazer a leitura de texto da Bíblia
Sagrada. Por se tratar de uma reunião extraordinária convocada pelo Senhor Prefeito Municipal, o Presidente informou
aos Vereadores que, observando o que determina o art. 64 do Regimento Interno e no Expediente, seriam lidos somente
a convocação e as matérias que nela seriam apreciadas, e ofícios de iniciativa do Poder Executivo, com características de
relevância. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva,
fizesse a leitura das atas de nºs 3 e 4 das últimas reuniões extraordinárias, realizadas aos quatorze dias do mês de janeiro
do ano de dois mil e quatorze, que, depois de lidas, foram aprovadas, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Em
seguida, solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, Primeiro Secretário, ad hoc, fizesse a leitura da convocação e do
projeto original. Ofício GP nº 0086/14, de protocolo nº 020/14, (Informa a Receita Corrente Líquida); Ofício GP nº 0091/14,
de protocolo nº 023/14, (Convocação de Sessão Extraordinária, Projeto de Lei para abertura de vagas e arquivamento do
Projeto de Lei Complementar nº 008/14, de 17/01/014); Ofício PRS/SSE/CSO nº 47077/2013, de protocolo nº 002/14,
(Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro); Ofício PRS/SSE/CSO nº 46773/2013, de protocolo nº 0021/14, (Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro); CI- EMATER – RIO/ ESLOC-RP nº 003/14; de Protocolo nº 0019/14; (Empresa
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de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro); Requerimento de autoria do Servidor Luciano
Fernandes Pires, de protocolo nº 0015/14, (Solicita inscrição no curso da IBRAP) e Ofício nº  011/14, de protocolo nº 0025/
14 (Ordem dos Advogados do Brasil  (Encaminha nomeados para acompanhar e fiscalizar o processo de seleção para o
concurso público). Após a leitura do Expediente, o Presidente passou às mãos da Presidente da Comissão de Justiça e
Redação, Vereadora Maria Anunciação da Silva, o Projeto de Lei objeto da convocação. Em seguida, o Presidente deu
por encerrada a Sessão, marcando a segunda Reunião Extraordinária para o dia trinta de janeiro de dois mil e quatorze,
às onze horas, quando as comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização,
apresentarão seus pareceres pela admissibilidade e aprovação, se for o caso, e a matéria estará na Ordem do Dia. E eu,
Lucas Duarte Rabello, Primeiro Secretário ad hoc, 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 janeiro do ano dois mil e quatorze.

Ata Extraordinária n° 006/14

Ata da Sexta Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos trinta
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado
que, com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva, Francisco Lima Bulhões, Carlos Alberto de Oliveira, Luís de
Souza Teixeira, Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Lucas Duarte Rabello e Marcello
Rabelo Neves, que assinaram o livro de presença, às onze horas, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos, tendo convidado ainda ao Vereador Luís Carlos da Silva a fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir,
o Presidente se dirigiu à Presidente da Comissão de Justiça e Redação, Vereadora Maria Anunciação da Silva, pergun-
tando-lhe se a Comissão já havia exarado parecer em relação ao Projeto nº 023/14, (Dispõe sobre a abertura de vagas de
provimento efetivo). A Vereadora e Presidente da Comissão informou que a Comissão já havia emitido um parecer,
deliberando pela admissibilidade e aprovação do projeto, encaminhando-o de imediato à Comissão de Finanças, Orça-
mento e Fiscalização, que também se manifestou pela aprovação. O Presidente do Legislativo, após receber os dois
pareceres, solicitou ao Primeiro Secretário ad doc, Vereador Lucas Duarte Rabello, que fizesse a leitura de ambos, o que
foi feito de imediato. Após a leitura, o Presidente informou aos presentes que, com a emissão dos pareceres pelas
comissões permanentes, o projeto será submetido ao Plenário, na Ordem do Dia. A seguir, solicitou que a Segunda
Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva, fizesse a chamada dos Vereadores para votação do ao Projeto nº 023/
14, (Dispõe sobre a abertura de vagas de provimento efetivo), que foi aprovado, de forma unânime, em primeiro e
segundo turnos. Às onze horas e trinta minutos, o Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de
todos no plenário, solicitando o registro dos visitantes, convocando os Senhores Vereadores para a primeira Reunião
Ordinária da Sétima Legislatura, a ser realizada no dia dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezenove horas. E
eu, Lucas Duarte Rabello, Segundo Secretário ad doc, , 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 janeiro de dois mil e quatorze.

Ata Extraordinária n° 007/14

Ata da Sétima Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos sete
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, sob a presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado
que, com a presença dos Vereadores Luís Carlos da Silva, Francisco Lima Bulhões, Luís de Souza Teixeira, Maria
Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Carlos Alberto de Oliveira, Lucas Duarte Rabello e
Marcello Rabelo Neves, que assinaram o livro de presença, às dezesseis horas e vinte e seis minutos, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos, tendo convidado ainda ao Vereador Francisco Lima Bulhões fazer a
leitura de texto da Bíblia Sagrada. Por se tratar de uma reunião extraordinária convocada pelo Senhor Prefeito Municipal,
o Presidente informou aos Vereadores que, observando o que determina o art. 64 do Regimento Interno e no Expediente,
seriam lidos somente a convocação e as matérias que nela seriam apreciadas, e ofícios de iniciativa do Poder Executivo,
com características de relevância. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora
Maria Anunciação da Silva, fizesse a leitura das atas de nºs 5 e 6 das últimas reuniões extraordinárias, realizadas aos
trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, que, depois de lidas, foram aprovadas, na forma regimental,
sem qualquer ressalva. Em seguida, solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, Primeiro Secretário ad hoc, fizesse
a leitura do Ofício GP nº 0105/14, de protocolo nº 030/14, (Responde Requerimento de Informações encaminhado através
do Ofício nº 12/14, referentes ao Projeto de Lei nº 014/14); Ofício GP nº 0102/14, de protocolo nº 029/14, (Convida para
licitações nos dias 10 e 11 de fevereiro, Pregão nº 02/2014); Ofício GP nº 0120/14, de protocolo nº 034/14, referente ao
Projeto de Lei nº 014/14; Projeto de Lei nº 016/14, de autoria do Vereador Luís de Souza Teixeira  (Denomina logradouro
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Público em Pedras Brancas);  Ofício ACIRVALE, de protocolo nº 0031/14, (Solicita agendamento de reunião para
tratar de assunto pertinente à construção do Fórum);  Ofício nº 014/14, de protocolo nº 0026/14, (Ministério Público
solicita informações sobre andamento do Projeto de Lei - Conselho Tutelar); Ofício nº 006/14, de protocolo nº 0032/14,
(Caixa Econômica Federal informa contrato para aquisição de patrulha mecanizada) e Ofício do Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro, de protocolo nº 0033/14 (Solicita cessão de espaço físico para evento). Findas a leitura do
Expediente e havendo ordem do dia, Projeto de Lei nº 0014, de 2014, (Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplemen-
tar ao orçamento vigente), aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Às dezessete horas e quarenta e oito minutos,
o Senhor Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de visitantes no plenário, convocando os
Senhores Vereadores para próxima Reunião Extraordinária, no dia onze de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezoito
horas. E eu, Lucas Duarte Rabello, Primeiro Secretário ad hoc, 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 fevereiro de dois mil e quatorze.

   APMC.

Ata nº 001 /14

Ata da Primeira Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, sob a presidência
do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado e com a presença dos Vereadores Maria Anunciação da Silva, Francisco
Lima Bulhões, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Carlos Alberto de Oliveira, Luís Carlos da Silva, Luís de Souza
Teixeira, Lucas Duarte Rabello e Marcelo Rabello Neves, que assinaram o livro de presença, e, havendo número legal, às
dezenove horas e dezessete minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Ato Contínuo, o Senhor
Presidente convidou o Prefeito José Augusto Gonçalves para tomar assento à mesa. Em seguida, convidou o Pastor
Edoacir Bonifácio da Silva, para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Senhor Presidente solicitou que a
Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva, fizesse a leitura da ata de nº 70, da Sessão Ordinária do dia 17
de dezembro de dois mil e treze, e da Ata nº 07, da Sessão Extraordinária do dia 07 de fevereiro de dois mil e quatorze, que,
após lidas, foram aprovadas, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Ato contínuo, o Senhor Presidente convidou
o Prefeito José Augusto Gonçalves para ocupar a Tribuna, em atenção ao Art. 83 da Lei Orgânica Municipal, e que
fizesse pronunciamento, em nome do Poder Executivo, por ocasião do início das atividades legislativas.”Ofício GP – 150/
14. Em, 17 de fevereiro de 2014, referente à abertura das atividades legislativas: Excelentíssimo Senhor Presidente,
cumprimentando Vossa Excelência e Ilustres Pares, apresentamos nossas felicitações pela abertura das atividades do
Poder Legislativo. 2013 nos trouxe esperança e tristeza. Esperança pela nova realidade e tristeza pela perda do então
Prefeito Rosaldo Andriolo Machado. Todavia, esta tristeza nos encheu de esperança para que pudéssemos trabalhar
com mais afinco por nosso Município, em todas as áreas em que se detectou mudanças necessárias. Traçamos as rotas,
mas estas, muitas das vezes, devem ser revistas, para que o foco não seja perdido. Vemos 2013 como um ano de
preparação para 2014. Conseguimos implantar mudanças nas área de Defesa Civil, com a criação da Secretaria Municipal,
sendo certo que a mesma já vem atuando em todo o território de São José, realizando levantamento das áreas de risco,
bem como vistorias nas obras, tendo por fito a liberação e concessão de “habite-se”, bem como nas questões ligadas a
incêndios. Quanto ao trânsito caótico de nossa cidade, é bom frisar que aguardamos a entrega do sistema viário, que
está sendo elaborado em conjunto com a Secretaria de Estado de Transporte, devendo ser entregue nos próximos dias,
com mapeamento de toda a sinalização horizontal e vertical, além das necessárias mudanças no sistema viário. O
PLANCON – Plano de Contingência de São José do Vale do Rio Preto já é uma realidade, sendo este elaborado pela
Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, o qual será apresentado a todas as comunidades e aos Senhores
Vereadores, para que possamos enxergar o que devemos fazer em caso de crise, a exemplo do que já acontece nos demais
municípios atingidos por catástrofes. A Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes, neste ano de 2014, já
fez diversas incursões nas estradas e vias secundárias de São José do Vale do Rio Preto, com operações de tapa-buraco
em diversas localidades, roçadas e obras necessárias para a população, visando o bem-estar de todos nós, que vivemos
em São José. Não é demais dizer que em 2014 muitas mudanças irão ocorrer no setor de obras públicas, trazendo mais
conforto para a Comunidade Administrada e embelezamento de nossa cidade. Obras que há muito são necessárias serão
efetivamente realizadas no corrente ano. Hoje as secretarias municipais trabalham em conjunto. Exemplo de tal afirmação
é a colocação dos tubos que irão levar água potável a Parada Morelli”(e Barrinha, segundo informou o Excelentíssimo
Senhor Prefeito, na sua fala durante a Sessão, quando fez a leitura do Ofício GP 150, de 2014). “Houve um esforço
conjunto da Secretaria de Meio Ambiente, através do DAES, e da Secretaria de Obras para que houvesse o atendimento
da população. A cortina atirantada que era desejo dos moradores do Parque Vera Lúcia, já é uma realidade. A empresa
contratada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através de licitação, estará começando a obra nos próximos dias,
como já somos conhecedores. Da mesma forma, através de nosso esforço comum, tornar-se-á realidade a Ponte das



SÃO JOSÉ
11 de Março de 2014

DIÁRIO OFICIAL

PODER   EXECUTIVO INTERNET  REPRODUÇÃO  9ANO V Nº 491
Terça - Feira

ANO V Nº 491
Terça - Feira

SÃO JOSÉ
11 de Março de 2014

Prefeitura Municipal  de  São José do Vale do Rio Preto
http://www.sjvriopreto.rj.gov.br

Areias, que já foi licitada, sendo certo que a empresa vencedora do certame já é conhecida. A reconstrução dessa via de
acesso permitirá que os produtores rurais do Roçadinho, Morro Grande e região circunvizinha tenham mais facilidade
nas suas ações diuturnas. No que concerne à recuperação da RJ-134, é promessa do Governo do Estado a construção
de todas as obras necessárias para a melhoria desta importante via. Serão realizadas obras tanto no trecho Silveira da
Motta, quanto no trecho Bianor Esteves, sendo as contenções efetuadas num primeiro momento, para em seguida
recuperar o piso desta estrada que corta todo o município. A recuperação da Ponte Preta, símbolo de nossa cidade,
estará sendo feita, estando as obras estruturais já sendo realizadas, devendo, logo após o carnaval, ser a estrutura
metálica colocada no local, o que demandará a sua interdição. Mas, valerá à pena, pois teremos a nossa memória cultural
e histórica preservadas. No que tange à iluminação pública, esta vem sendo corrigida e realizada a sua manutenção, para
que a população não fique sem este importante serviço e o governo possa fazer jus à CIP. Nosso desejo
é proceder à eficientização da iluminação pública, visando uma economia para o erário municipal, o que poderá ser feito
por meio de parcerias. Na área da administração, após todos os estudos realizados com esse Poder Legislativo, é
inegável que a reestruturação administrativa, aliada ao novo Plano de Carreira, Cargos e Salários, trouxe avanços e
benefícios para os servidores. Logicamente existirão alguns ajustes a serem efetuados, mas o passo foi dado, tornando
realidade um anseio da classe dos servidores municipais. A questão relacionada ao abastecimento de água no município
é um desafio constante. Enfrentamos juntos – Executivo e Legislativo – este desafio, visando tão somente a melhoria da
qualidade de vida da população. É óbvio que não conseguiremos, da noite para o dia, solucionar todos os problemas,
mas estamos no caminho certo, procurando atender a todas as demandas da população. Este ano de 2014 será marcado,
ainda, por diversas obras necessárias, podendo destacar: A construção da nova Escola Vicente Morelli, a sede da APAE,
a Ponte de Águas Claras, a Quadra Polivalente de Pouso Alegre e a Contenção das ruas Paulo Franco Werneck, Paulo
Ney de Souza e Genaro Faraco. Além disso, estaremos construindo duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nas
localidades de Pouso Alegre e Contendas, a um custo unitário de R$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), com
dinheiro proveniente da União, sem qualquer contrapartida do Município. Insta salientar que será necessária a abertura
de crédito adicional especial ao orçamento vigente, visando a abertura de procedimento licitatório das referidas unida-
des, o que será objeto de projeto de lei a ser encaminhado para esta Casa de Leis. Da mesma forma, estaremos adquirindo
novos implementos para a Patrulha Mecanizada, cujos recursos na ordem de R$ 878.429,00 (oitocentos e setenta e oito
mil, quatrocentos e vinte e nove reais), já estão alocados, estes oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento com interveniência da Caixa Econômica Federal, cujo projeto de lei para abertura de crédito adicional
especial já foi objeto de votação nesta Casa Legislativa. Um dos nossos anseios era a municipalização do antigo CIEP
de Camboatá. Isto já é uma realidade. Para aquele local, traremos o Grupamento do Corpo de Bombeiros, tirando do papel
o acordo firmado entre o Município e o Comando do Corpo de Bombeiros de Petrópolis no final do ano de 2013. Muitas
atividades poderão ser desenvolvidas naquele espaço, trazendo efetivos benefícios para a população, que contarão,
inclusive, com áreas de lazer e espaço destinado à educação profissionalizante, por meio do sistema “S”. As atividades
fiscalizadoras do município deverão ser desenvolvidas com mais eficiência, pois com a realização do concurso público
a contratação de novos fiscais deverá ser efetuada. Com isso poderemos, de maneira eficiente, colocar em prática a
nossa legislação municipal, visando o bem-estar da população, bem assim incrementando nossa arrecadação não-
tributária. Mister se faz esclarecer que com a colaboração dos Vereadores tivemos vitórias em todas as áreas de atuação
da municipalidade e continuaremos a empreender esforços no sentido de propiciar à Comunidade Administrada o bem-
estar de que é merecedora, sendo de fundamental importância, que o espírito de colaboração existente entre o Poder
Executivo e o Poder Legislativo permaneça sempre presente, propiciando aos munícipes bons exemplos de união,
cortesia e respeito mútuos. Na oportunidade, desejando a Vossa Excelência e demais Edis um ano repleto de ações
exitosas, aproveitamos o ensejo para renovar sinceros protestos de consideração e respeito. José Augusto
Gonçalves,Prefeito Municipal”. O Prefeito José Augusto Gonçalves também destacou que , nesta Casa Legislativa há
um Projeto de Lei que solicita abertura de crédito adicional , no valor de quatrocentos e cinquenta mil reais para a
devolução desse valor para a União e que infelizmente, por inabilidade dos que estavam na Administração Municipal há
quinze anos, o Município tem que devolver esse dinheiro aos cofres federais.Logo após, o Senhor Presidente solicitou
que o Vereador Lucas Duarte Rabello, Primeiro Secretário ad hoc, fizesse a leitura do Expediente,de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam:Ofício GP nº 132/14, de protocolo nº
038/14, (Encaminha balancetes financeiros referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013);
Ofício GP nº 139/14, de protocolo nº 041/14,(Encaminha projetos de lei de abertura de crédito adicional suplementar);
Ofício GP nº 150/14, de protocolo nº 043/14,  (Encaminha pronunciamento referente à abertura das atividades legislativas
– Ano de 2014);  Ofício GP nº 151/14, de protocolo nº 044/14, (Encaminha Projeto de Lei de abertura de crédito adicional
suplementar  no valor  R$ 450.000,00 –quatrocentos e cinquenta mil reais); Indicação Legislativa nº 036/14, de autoria do
Vereador Luís Carlos da Silva;  Indicação Legislativa nº 039/14, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Oliveira;
Requerimento nº 040/14, de autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello (Requer registro do seu nome para concorrer ao
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cargo de Primeiro Secretário da Mesa Diretora); Ofício nº 013/14; Secretaria de Planejamento e Gestão (Convida para
Audiência Pública - Oficina para Plano de Saneamento Básico);  Ofício nº 03/14; SINSERVALE – Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais (Requer certidão de inteiro teor de Lei Municipal) e  Ofício nº 06/14,   APAE Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Encaminha prestação de contas do mês de janeiro de 2014).Finda a leitura do Expediente e
havendo oradores inscritos para a fala do Expediente, usou a tribuna o Vereador Marcelo Rabello Neves, que iniciou
cumprimentando o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves, o Ex-Vereador Paulo José de Oliveira e demais presen-
tes, desejando um ótimo dois mil e quatorze. Disse também que os Projetos que chegarão a esta Casa para votação
devam ser votados com consciência. Disse também que a Empresa de Ônibus Viação Progresso e Turismo retirou vários
horários de ônibus, causando, assim, transtornos aos Munícipes. Recordou a Reunião realizada com o Prefeito de
Petrópolis, Rubens Bomtempo, juntamente com o Vereador Dárcio Andriolo Machado, para firmarem acordo do itinerário
do ônibus São José a Petrópolis, passando pela Rua Barão do Rio Branco, e lamentou que não estivesse sendo
cumprido, sugerindo à Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal uma audiência pública com os usuários e a
Viação Progresso e Turismo. Relembrou o Projeto de Lei, de sua autoria, referente à gratuidade aos idosos com sessenta
anos. Parabenizou os Diretores do Departamento Autônomo de Água e Esgoto , Senhores Carlos Silva e Antônio José
Tussoli pelo trabalho realizado nas Comunidades de Barrinha e Parada Morelli. Encerrou sua fala, congratulando o
Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves em enviar seus Secretários Municipais nas Ruas para tomarem ciência da
realidade. Inscrita na fala do Expediente, a Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha iniciou cumprimentando
o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves, os Diretores do Departamento Autônomo de Água e Esgoto, Carlos Silva
e Antônio José Tussoli,  o Ex-vereador Paulo José de Oliveira e demais presentes. Registrou que, nesse ano, teremos
pela frente muito trabalho, não diferente de 2013, que teremos conflitos, divergências e discussões e que somos
humanos, mas espera que prevaleça sempre nesta Casa o interesse pela população e pelo maior desenvolvimento da
nossa Cidade.  Relembrou que protocolou, nessa Casa, seu pedido para sair da Mesa Diretora, mas isso não significava
que estivesse fazendo ou faça parte de algum grupo, e sim que faz parte do grupo de São José do Vale do Rio Preto. Disse
que estará aqui nesta Casa para representar o povo Riopretano num todo, defendendo os seus interesses e não
interesses particulares. Disse também que estará fiscalizando, acompanhando de perto as ações do Executivo.  Disse
também que espera que o ano de dois mil e quatorze seja de planejamento, ações e realizações e que será possível fazer
uma cidade melhor e que estará sempre à disposição de um debate produtivo. Parabenizou o Secretário de Obras
Públicas, Urbanização e Transporte, Guilherme de Sá Pereira, pelas obras executadas nos meses de janeiro e fevereiro, e
que existe enorme demanda de trabalho, mas mostrou a capacidade de ação.  Destacou que, no ano de dois mil e treze,
vários projetos foram aprovados por esta Casa e recordou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
Municipais, Reestruturação Administrativa, onde o funcionalismo foi, finalmente, respeitado e reconhecido, e o Proces-
so Seletivo de Escolha de Estagiários, onde todos têm chance de igual forma. Disse também que temos que ter sensibi-
lidade política para ouvir, para que possamos decidir o que é melhor para o povo, do qual somos representantes.
Encerrou sua fala, sugerindo uma Moção de repúdio às prestadoras de telefonia fixa e móvel OI e CLARO, pelos
péssimos serviços prestado à população. Inscrito na fala do Expediente, o Vereador Francisco Lima Bulhões iniciou
cumprimentando o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves e demais presentes. Relembrou a fala do Vereador
Marcelo Rabello Neves referente aos serviços prestados pela Viação Progresso e Turismo , sugerindo que a Comissão
de Urbanismo e Infraestrutura Municipal realize uma audiência pública com o representante da Empresa Progresso,
Marco Aurélio, para prestar esclarecimentos pelos péssimos serviços ofertados aos munícipes. Recordou a fala da
Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha referente a divisões de seus pares e desatacou que estará trabalhan-
do em prol do Município. Encerrou sua fala, agradecendo o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves e aos Diretores
do Departamento Autônomo de Água e Esgoto,   Carlos Silva e Antônio José Tussoli, na realização do abastecimento de
Água nas comunidades Jaguara, Parada Morelli e Barrinha.  Inscrito na fala do Expediente, o Vereador Carlos Alberto de
Oliveira iniciou cumprimentando todos os presentes e recordou a mensagem de abertura legislativa do Prefeito Munici-
pal e destacou que deseja que metas propostas sejam realizadas pelo Executivo. Agradeceu a presença do Ex-Vereador
Paulo José de Oliveira. Congratulou o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves e o Secretário de Obras Públicas,
Urbanização e Transporte, Guilherme de Sá Pereira, referente às melhorias das estradas vicinais. Parabenizou ao Depar-
tamento Autônomo de Água e Esgoto em viabilizar o abastecimento de água nas comunidades de Jaguara, Parada
Morelli e Barrinha. Lamentou que a compra do aparelho de ultrassonografia fosse suspensa, sugerindo ao Executivo
providências. Encerrou sua fala, relembrando a fala do Vereador Marcello Rabello Neves referente aos serviços presta-
dos pela Viação Progresso e Turismo.  Inscrito na fala do Expediente, o Vereador Lucas Duarte Rabello iniciou cumpri-
mentando o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves, Assessores Parlamentares, Representantes do Poder Executi-
vo Municipal, Representante da Associação Renasce São José, Lucimere Madeira Marques, Representante da Associ-
ação de Moradores de Pedras Brancas, Amaro Roberto, o Ex-Vereador Paulo José de Oliveira e demais presentes.
Desejou um ano de dois mil e quatorze ao Executivo e ao Legislativo com muitas conquistas e realizações.  Relembrou as
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falas dos Vereadores Marcelo Rabello Neves, Francisco Lima Bulhões, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha e Carlos
Alberto de Oliveira referente às solicitações enviadas do Executivo, que serão analisadas e votadas para atender ao
Município. Recordou as unidades básicas de saúde que serão construídas nas Comunidades de Pouso Alegre e Conten-
das, sugerindo ao Executivo a construção da quadra poliesportiva no bairro de Contendas e registrou que o Deputado
Nilton Salomão indicou emenda parlamentar para construção da quadra. Disse também que a comunidade de Contendas
viesse sofrendo com falta de água e sugeriu ao Executivo providências para instalações da rede de água. Registrou que
faria algumas explicações sobre as rasteiras publicadas pelo Senhor Leo Longen, no Jornal o Riopretano: “Ano vinte e
seis, de número mil trezentos e vinte e nove, de quinze a vinte de um de fevereiro de dois mil e quatorze, página três”, e
lamentou que, quando formos para rua falar ou escrever, temos que ter responsabilidade, sabermos de fato o que
estamos escrevendo e conferir se é verídico ou não. “ O orçamento/2014, aprovado pela Câmara Municipal, no final de
2013, com muitas emendas, está sendo motivo de muitas discussões pelas lideranças políticas e comunitárias da Cida-
de”. Teceu comentários que concordaria que o orçamento teria várias discussões e que cada Vereador terá suas priori-
dades nas emendas. “Tudo porque, R$ 300.00,00 –trezentos mil reais propostos pela Prefeitura para a APAE,  seis dos
nove vereadores reduziram este valor para apenas R$ 100.000,00 –cem mil reais, trazendo inúmeros problemas financei-
ros para a instituição que cuida com muito carinho de pessoas que necessitam de cuidados especiais”. Disse que
deixaria bem claro que não foram seis vereadores que votaram favoráveis às emendas propostas no orçamento e
registrou que, de acordo com a leitura da Ata de número 70, pela Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da
Silva, votaram favoravelmente às emendas propostas no orçamento oito vereadores. Disse que o convênio com a APAE
– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- terminou na última sexta-feira, quatorze de fevereiro, e lamentou  que
os R$ 100.000,00 – cem mil reais votados ainda não foram utilizados, e registrou que, em conversa com o Senhor Gilberto
Correa, contador  da APAE -  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- recebeu a informação  que só estava
esperando terminar o convênio para fazer a prestação de contas para assinar o novo convênio com a Prefeitura.
Registrou a publicação no Jornal o Riopretano do balancete da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais:
no mês de janeiro, foram gastos R$ 16.048,75 – dezesseis mil, quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos, e que havia
em caixa, para o mês de fevereiro, o valor de R$ 35.319,46 – trinta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e seis
centavos e indagou quais o problemas financeiros  que  a instituição viesse passando com esse dinheiro depositado nos
Bancos do Brasil e Itaú. Registrou a publicação da rasteira: “Este tema é delicado e complexo. Mas, o pior é que está
cobrando do Jornal uma tomada de posição imparcial e objetiva sobre o assunto” e lamentou que não se pode ser
imparcial se não ouvir os dois lados da história, que teriam que ter responsabilidade para ouvir o Poder Legislativo e
verificar o que está acontecendo. Registrou a rasteira publicada no Jornal o Riopretano: “para que os leitores tenham
uma ideia da gravidade deste assunto, os R$ 100 mil previstos no Orçamento para 2014 para divulgar o Município, como
proposta do Executivo, para a publicação das leis, decretos, portarias, balanços e balancetes, licitações – foram reduzi-
dos, pelos míseros R$ 10 mil.” E registrou que o valor que estava no orçamento inicial proposto pelo Executivo é de R$
81.000,00 – oitenta e um mil reais e lamentou que o Senhor Leo Longen não tivesse o cuidado de ler o orçamento
publicado no diário oficial do Município. Encerrou sua fala, relembrando que esteve, juntamente com o Vereador Dárcio
Andriolo Machado, na Rádio Ativa, participando de entrevista. Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem do
Dia, quando o Senhor Presidente informou que esta sessão se destina exclusivamente à escolha dos membros das
Comissões Permanentes, e também da eleição do cargo de Primeiro Secretário, vago desde o fim de dezembro de dois mil
e treze, com a renúncia da sua titular. Inicialmente, foi votado o cargo de Primeiro Secretário, sendo eleito, por unanimi-
dade, o Vereador Lucas Duarte Rabello, único edil que registrou a candidatura. A votação foi feita de forma oral,
conforme determina o Regimento Interno Cameral. A sessão foi suspensa por dez minutos, para lavratura do Termo de
Posse. Após o reinício dos trabalhos, a Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva, fez a leitura do Termo
de Posse, que, em seguida, foi assinado pelo Vereador eleito, pelos demais Vereadores e pelo Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, José Augusto Gonçalves, presente à sessão. A seguir, tiveram início as eleições para preenchimento
das comissões permanentes para o ano de dois mil e quatorze, eleições que se deram, por escrutínio secreto, na forma do
que dispõe o art. 34 do Regimento Interno. A seguir, um a um, os Vereadores foram convidados a votarem na cédula,
depositando-as, após a votação, na urna, com os votos sendo depositados comissão por comissão, nesta ordem:
Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Fiscalização; Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente; e Comissão de
Urbanismo e Infraestrutura Municipal. Encerradas as votações, o Senhor Presidente convidou os Vereadores Carlos
Alberto de Oliveira, Luís Carlos da Silva e Francisco Lima Bulhões a atuarem como escrutinadores, verificando a
quantidade de votos que, depois de conferidos com o total de votantes, procedeu-se à apuração dos votos, anunciados
um a um pelo Vereador Francisco Lima Bulhões, e, depois de totalizados, anunciado o resultado final, pela segunda
Secretária da Mesa Diretora, Vereadora Maria Anunciação da Silva, obtendo-se o seguinte resultado: para a Comissão
de Justiça e Redação, foram votados os seguintes Vereadores: Maria Anunciação da Silva, que recebeu 08 (oito) votos;
Luís de Souza Teixeira, que recebeu 07 (sete) votos; Lucas Duarte Rabello, que recebeu 06 (seis) votos; Francisco Lima
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Bulhões, que recebeu 02 (dois) votos; e Carlos Alberto de Oliveira, Luís Carlos da Silva, Marcelo Rabello Neves e
Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, que receberam 01 (um) voto. Para a Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização, foram votados os seguintes Vereadores: Luís Carlos da Silva, que recebeu 09 (nove) votos; Carlos Alberto
de Oliveira, que recebeu 08 (oito) votos; Lucas Duarte Rabello, que recebeu 07 (sete) votos; Francisco Lima Bulhões e
Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, que receberam 02 (dois) votos; e Marcelo Rabello Neves e Maria Anunciação
da Silva, que receberam 01 (um) voto; o Vereador Luís de Souza Teixeira não foi votado. Para a Comissão de Educação,
Cultura, Saúde e Meio Ambiente, foram votados os seguintes Vereadores: Maria Anunciação da Silva e Carlos Alberto
de Oliveira, que receberam 07 (sete) votos; Lucas Duarte Rabello, que recebeu 06 (seis) votos; Rosana Raposo Vasti
Esteves da Cunha, que recebeu 03 (três) votos; Francisco Lima Bulhões e Marcelo Rabelo Neves, que receberam 02
(dois) votos. Os Vereadores Luís Carlos da Silva e Luís de Souza Teixeira não foram votados. Para a Comissão de
Urbanismo e Infraestrutura Municipal, foram votados os seguintes Vereadores: Luís Carlos da Silva, Luís de Souza
Teixeira e Carlos Alberto de Oliveira, que receberam 06 (seis) votos; Francisco Lima Bulhões e Rosana Raposo Vasti
Esteves da Cunha, que receberam 03 (três) votos; Marcelo Rabello Neves, que recebeu 02 (dois) votos; e Maria
Anunciação da Silva, que recebeu 01 (um) voto. O Vereador Lucas Duarte Rabello não foi votado. Em face do resultado
apurado, o Senhor Presidente declarou eleitos e empossados para integrarem as Comissões Permanentes na Sessão
Legislativa Ordinária em curso os seguintes Vereadores: Comissão de Justiça e Redação – Maria Anunciação da Silva,
Luís de Souza Teixeira e Lucas Duarte Rabello; Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização – Luís Carlos da Silva,
Carlos Alberto de Oliveira e Lucas Duarte Rabello; Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente – Carlos
Alberto de Oliveira, Maria Anunciação da Silva e Lucas Duarte Rabello; e Comissão de Urbanismo e Infraestrutura
Municipal – Carlos Alberto de Oliveira, Luís Carlos da Silva e Luís de Souza Teixeira. A seguir, o Senhor Presidente
informou aos membros das Comissões Permanentes que, na forma do art. 35 do Regimento Interno Cameral, cada uma
das Comissões deverá se reunir, sob a presidência do seu membro mais idoso, para a escolha de seu Presidente e Vice-
Presidente, providência que deverá ser tomada no prazo de 05 (cinco) dias. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às vinte e uma horas, o Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a
próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezenove horas, com Ordem
do Dia ainda não definida. E eu, Lucas Duarte Rabello, 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 dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze.
apmc

Ata nº 002 /14

Ata da Segunda Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, sob a
presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado e com a presença dos Vereadores Maria Anunciação da
Silva, Francisco Lima Bulhões, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Carlos Alberto de Oliveira, Luís Carlos da
Silva, Luís de Souza Teixeira, Lucas Duarte Rabello e Marcelo Rabello Neves, que assinaram o livro de presença, e,
havendo número legal, às dezenove horas e quarenta e nove minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luís Carlos da Silva, para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. Ato
contínuo, o Senhor Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Maria Anunciação da Silva, fizesse a
leitura da ata de nº 01 da Sessão Ordinária do dia dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze, que, após lida, foi aprovada
, na forma regimental, sem qualquer  ressalva. Logo após, o Senhor Presidente solicitou que o Vereador Lucas Duarte
Rabello, 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 152/14, protocolo nº 045/14, (Encaminha Projeto de Lei de
abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 816.000,00 – oitocentos e dezesseis mil reais); Ofício GP nº 167/14,
protocolo nº 051/14,(Projeto de Lei de abertura de crédito adicional suplementar  no valor de R$ 3.140.000,00- três
milhões, cento e quarenta mil reais); Ofício GP nº 162/14, protocolo nº 050/14, (Encaminha Parecer referente ao Projeto
de Lei nº 008B/14, Revisão Geral Subsídios Agentes Políticos); Indicação Legislativa nº 046/14, de autoria do Vereador
Marcelo Rabello Neves; Requerimento de impugnação de Edital nº 1/14, de protocolo nº 047/14,( Os Advogados José
Otávio Branco da Cunha, Ailton de Oliveira, Laira Rezende Furtado, Eloir Esteves, Amarildo Caldeira,Cibele Leal da
Costa, Jhoni Brochado dos Santos, Grasiele da Silva Esteves Pereira, Elisania Faraco S. Oliveira, Maytê Ramos Machado,
Renato Fabiano Marques Oliveira, Hugo Leonardo Marques Oliveira, Rodrigo da Costa Frias, Manoel Martins Esteves,
Dalmir da Silva, Reisinaldo Martins Esteves e Larri Jose Souza de Araujo apresentam impugnação ao edital para o
Cargo de Analista Jurídico da Câmara Municipal); Ofício nº 012/14, de protocolo nº 048/14;  (APAE- Associação de Pais
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e Amigos dos Excepcionais de São José do Vale do Rio Preto) e  Ofício nº 020/14, de protocolo nº 049/14,APAE -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José do Vale do Rio Preto.Finda a leitura do Expediente e
havendo orador inscrito para a fala do Expediente, usou a tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello que iniciou
cumprimentando Funcionários desta Casa, Assessores Parlamentares, Representante da Associação Renasce São
José, Lucimere Madeira Marques, Darly Maria de Lima e Darci José Cândido. Relembrou a eleição para o cargo de
Primeiro Secretário da Mesa Diretora e parabenizou a Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha em participar
como Primeira Secretária na Mesa Diretora no ano de dois mil e treze e destacou que várias realizações formam feitas.
Recordou o Projeto de Lei de sua autoria, “Prêmio Bernadeth Madeira Dias” para “Mulher Destaque”, que seria
entregue no dia oito de março, dia Internacional da Mulher, e lamentou que, devido à programação do Carnaval, não
será possível, nesse dia, a entrega do prêmio, sugerindo que nova data seja marcada e que seus pares escolham as
agraciadas para a realização da entrega do prêmio. Encerrou sua fala, solicitando que fosse registrado na Ata o
resultado da votação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de dois mil e quatorze, e fosse inserido que oito
Vereadores votaram favoravelmente as emendas modificativas e que ,em relação às emendas supressivas, cinco
Vereadores votaram favoravelmente e três Vereadores votaram contrariamente. Findas as falas no Expediente, passou-
se à Ordem do Dia, Projeto de Lei nº 013/14,(Revisão Geral dos vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal), em
discussão e votação, aprovado em 1º e 2º turnos. Encerrada a Ordem do Dia, e , havendo orador inscrito para as
Explicações Pessoais, usou a Tribuna a Vereadora Maria Anunciação da Silva. Às vinte e uma horas e onze minutos, o
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no
plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e cinco de fevereiro
de dois mil e quatorze, às dezenove horas, com Ordem do Dia ainda não definida. E eu, Lucas Duarte Rabello, 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 de fevereiro de dois mil e quatorze.
apmc

Ata nº 003/14

Ata da Terceira Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, sob a
presidência do Senhor Vereador Dárcio Andriolo Machado e com a presença dos Vereadores Maria Anunciação da Silva,
Francisco Lima Bulhões, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Carlos Alberto de Oliveira, Luís Carlos da Silva, Luís
de Souza Teixeira e Lucas Duarte Rabello, que assinaram o livro de presença, estando ausente o Vereador Marcelo
Rabello Neves , e, havendo número legal, às dezenove horas e vinte e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, convidou 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 02 da Sessão Ordinária do dia vinte de fevereiro de dois mil e quatorze, que, após lida, foi
aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Lucas
Duarte Rabello, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral,
artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Requerimento de Informações nº 052/14, (Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização, referente ao Projeto de Lei nº 044/14, Crédito Adicional Suplementar); Requerimento de
Informações nº 056/14, (Comissão de Justiça e Redação- Concurso Público); Ofício nº 206/14 Secretaria Municipal de
Saúde, protocolo nº 053/14 (Convida para evento dia 26/02, às 15 h - “Simulado Pré-Hospitalar: Resgate de Vítimas”) e
Ofício nº 0126/14, (Ministério Público - Referente IC 1588 SJ CID – Requer informações).Finda a leitura do Expediente e
havendo orador inscrito para a fala do Expediente, usou a tribuna o Vereador Carlos Alberto de Oliveira, que iniciou
cumprimentando funcionários desta Casa e demais presentes, parabenizando a Secretaria Municipal de Obras Públicas,
Urbanização e Transporte e, em especial, o funcionário Dalton Salema e sua equipe por concretizar a iluminação nas
Ruas Francisco de Mello  e Rua da Paz , no Bairro de Parada Morelli,  e registrou que o Vereador Luís de Souza Teixeira
também contribuiu para essa realização da iluminação. Encerrou sua fala , agradecendo o Vereador Dárcio Andriolo
Machado pelo auxílio recebido.  Inscrito na fala do expediente, o Vereador Lucas Duarte Rabello iniciou cumprimentando
Assessores Parlamentares, Associação Renasce São José, Darci José Cândido, Ex-Prefeito Municipal Manoel Martins
Esteves. Recordou que, no dia dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze, foi protocolado nesta Casa o Projeto de Lei nº
044/14,que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 450.000,00 – quatrocentos e cinquenta
mil reais, referente à devolução à Caixa Econômica Federal, registrando pronúncia do Senhor Prefeito Municipal, na
Sessão do dia dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze, sobre o assunto.Registrou que, na folha número 07 (sete) do
Projeto de Lei nº 044/14, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 450.000,00 – quatrocen-
tos e cinquenta mil reais, referente à devolução a Caixa Econômica Federal: “e-mail entre a Caixa Econômica Federal e a
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Secretaria de Planejamento e Gestão. A conversa começou em vinte e quatro de outubro de dois mil e treze e a Caixa
Econômica informou que o valor que teria que ser devolvido é R$ 435.240,67 – quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos
e quarenta reais e sessenta e sete centavos. A Caixa Econômica Federal informou também que havia na conta o valor de
R$ 41. 069,18 – quarenta e um mil, sessenta e nove reais e dezoito centavos, e esse valor que deveria ser devolvido, que
consta na folha 08 (oito), seria de R$ 394.171,59 – trezentos e noventa e quatro mil, cento e setenta e um reais e cinquenta
e nove centavos, e, na folha de 02 (dois), solicita R$ 450.000,00 – quatrocentos e cinquenta mil reais . Registrou que teve
a informação que o Município teria um prazo até o dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e quatorze para fazer o
pagamento à Caixa Econômica Federal, caso contrário, o Município poderia ficar inadimplente e não poderia receber
recurso Federal e Estadual, sendo isto informado no próprio e-mail encaminhado pela Caixa Econômica Federal: “o prazo
do repasse do valor cobrado seria no ano de dois mil e treze”. A seguir, afirmou que o Executivo, no ano de dois mil e
treze, não protocolou nesta Casa Projeto de Lei para devolução à Caixa Econômica Federal. Lastimou que o Executivo
não enviasse a esta Casa cópia de inteiro teor do  contrato. Enviou somente e-mail, e registrou o e-mail da Caixa
Econômica Federal: “ não demos andamento a TCE - Tribunal de Contas do Estado, visto que  a Prefeitura Municipal
informou que faria a devolução; sendo assim, aguardaremos a devolução até  a data  dez de fevereiro de dois mil e
quatorze”, lamentando que o Executivo protocolasse o pedido na Câmara Municipal somente dia dezoito de fevereiro de
dois mil e quatorze. Encerrou sua fala, parabenizando a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização pelo requeri-
mento de informações, solicitando cópia de inteiro teor do processo. Findas as Falas no Expediente, passou-se à Ordem
do Dia.Encerrada a Ordem do Dia, Requerimento de Informações nº 052/14,(Comissão de Finanças, Orçamento e Fisca-
lização, referente ao Projeto de Lei 044/14, abertura de crédito adicional Suplementar no valor de R$ 450.000,00 –
quatrocentos e cinquenta mil reais) e Requerimento de Informações nº 056/14, (Comissão de Justiça e Redação Concurso
Público), aprovados simbolicamente. E, havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna a Vereadora
Maria Anunciação da Silva. Às vinte horas e dez minutos, o Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião
ordinária, a ser realizada no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e quatorze, às dezenove horas, com Ordem do Dia
ainda não definida. E eu, Lucas Duarte Rabello, 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 cinco de fevereiro de dois mil e quatorze.
apmc

Ata nº 066/13

Ata da Sexagésima Sexta Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e oito 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, Lucas
Duarte Rabello, Marcelo Rabello Neves e Carlos Alberto de Oliveira, que assinaram o livro de presença, e, havendo
número legal, às dezenove horas e trinta minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos, tendo
convidado o Pastor Vanis Pereira de Freitas, para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Senhor Presidente
convidou o Prefeito Municipal, José Augusto Gonçalves, e o Secretário de Administração, Ney Gonçalves Machado,
para tomarem assento à mesa. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou que a Segunda Secretária, Vereadora Maria
Anunciação da Silva, fizesse a leitura da ata de nº 65, da última reunião ordinária, realizada aos vinte e seis 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 1.083/13, de protocolo nº 0949/13, (Aditamento ao Projeto de Lei nº 904/13, (Regime Jurídico
Único e Plano de Cargos,  Carreira dos Servidores Municipais); Ofício GP nº 1.075/13, de protocolo nº 0950/13, (Informa
inconstitucionalidade do inciso XXXIII do Art. 29 e  o parágrafo único do Art. 92 da Lei Orgânica Municipal); Projeto de
Lei nº 0953/13, de autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello  (Quadro informativo sobre os médicos que atendem o
Hospital Maternidade Santa Theresinha e as Unidades Básica de Saúde); Projeto de Resolução nº 0952/13; de autoria da
Vereadora Maria Anunciação da Silva (Título de Cidadã Benemérita Riopretana a Sonia Cristina Pires); Projeto de
Resolução nº 0954/13, de autoria da Vereadora Maria Anunciação da Silva (Título de Cidadã Benemérita Riopretana a
Ana Lucia Pires); Projeto de Resolução nº 0955/13, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Oliveira (Título de Cidadão
Benemérito Riopretano a Leandro Pereira Venas) e Indicação Legislativa nº 0956/13, de autoria do Vereador Marcelo
Rabello Neves. Findas as leituras do expediente, e havendo orador inscrito 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
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Machado, que iniciou cumprimentando todos os presentes e parabenizando seus pares em votar o Plano de Cargos,
Carreiras dos Servidores Municipais. Lamentou que há vinte e cinco anos os servidores estivessem aguardando o Plano
de Cargos, Carreiras dos Servidores Públicos Municipais. Parabenizou a Presidente do Sindicato dos Servidores Públi-
cos Municipais, Maria Teresa Zózimo Caputo, pela luta incessante em reivindicar o Projeto de Lei referente ao Plano de
Cargos, Carreira e Salários. Registrou um discurso: “ Senhores presentes a esta Sessão Histórica para o nosso Municí-
pio, especialmente para os Servidores Públicos Municipais, pois, com muito orgulho, cumprimos hoje mais uma impor-
tante etapa de nossa proposta de promover expressivas mudanças para São José do Vale do Rio Preto, elaborando e
aprovando o Plano de Carreiras para os nossos Servidores. Este e outros compromissos, todos honrados, foram
assumidos por ocasião de nossas campanhas, e hoje – ao aprovarmos esta importante Lei, que reúne em um só diploma
legal o Regime Jurídico Único e o Plano de Carreiras dos Servidores Públicos, o fazemos com grande alegria e também
como forma de homenagearmos o nosso saudoso Rosaldo Andriolo Machado, meu irmão, que, desde 2004, se colocou
à disposição de nossa Cidade, ajudando a escrever esta importante página de nossa História. Sua memória, suas
aspirações, seus ideais, hoje se somam às aspirações e ideais de todos nós, que queremos e aqui estaremos, até o final
de nossos mandatos, lutando, para que o progresso e o bem-estar sejam estendidos a todos os lares valeriopretanos. Ao
chegarmos ao final do primeiro ano a frente desta Câmara Municipal, em parceria com os meus amigos e companheiros
do Poder Legislativo, de mãos dadas com o Sr. Prefeito, Secretários e Servidores do Município, podemos contabilizar um
grande número de conquistas, obtidas pela obstinação e até mesmo teimosia, porque, às vezes, é preciso um pouco de
teimosia e de ações enérgicas, para promover mudanças e conquistas, superando barreiras e a falta de boa vontade de
muita gente, que se acostumou a ver as coisas da forma que se apresentam, sem lutar para que ocorram grandes
transformações. De forma resumida, quero destacar algumas dessas conquistas, como o fim das indicações políticas
para ocupar as vagas de estagiários no Governo. Hoje, por meio de um concurso, todos,  sem exceção, podem ocupar por
dois anos as vagas de estagiário na Prefeitura Municipal. Logo no início do ano, um projeto de Lei encaminhado pelo
saudoso Rosaldo, imediatamente abraçado por toda esta Casa, aprovou a chamada Lei da Ficha Limpa, impedindo que
pessoas com condenações possam ocupar funções, cargos ou atribuições no Poder Público. Recentemente, aprova-
mos, depois de muitas reuniões e debates, o projeto que promoveu uma profunda reestruturação na Administrativa
Pública de nossa cidade, com a extinção de uma secretaria, do Departamento de Águas e Esgotos e da Fundação
Hospital Maternidade Santa Theresinha, com a criação de duas novas secretarias: a de Controle Interno e a de Defesa
Civil e Ordem Pública. Temos promovido, ao longo destes primeiros onze meses de nossa Administração, diversas
audiências públicas, trazendo para o Legislativo a discussão de importantes temas que atingem diretamente os cidadãos
valeriopretanos, como os serviços de energia elétrica, fornecidos pela Ampla; a questão do Meio Ambiente e da extração
de areia no Município; e as seguidas interrupções nas obras que estão sendo feitas na Escola Municipal Santa Isabel,
na Jaguara. Graças a uma ação direta nossa, com o apoiamento dos Senhores Vereadores, do Governo de Petrópolis e da
Viação Progresso, recentemente obtivemos uma importante conquista: a circulação dos ônibus que fazem a linha São
José/Petrópolis, passando pela Barão do Rio Branco e o Palácio de Cristal, em Petrópolis, desembarcando os usuários
do transporte público na entrada de Petrópolis, ao invés de somente lá no terminal rodoviário, no Bingen. Em relação à
Saúde, com a extinção da Fundação, passamos a ter um custo menor, com redução de alguns cargos, sobrando mais
recursos e agilizando a tomada de decisões. Obtivemos a doação de uma ambulância, junto ao Governo do Estado,
adquirimos outra e recuperamos algumas que se encontravam danificadas. Além disso, em breve teremos uma Ambulân-
cia do SAMU baseada no bairro da Jaguara, atendendo a população de nossa cidade, ao longo de toda a Silveira da
Motta. Em breve, também iremos receber, através de um convênio com o Governo do Estado, uma moderna Clínica de
Saúde, com diversos consultórios,  uma espécie de mini-UPA. Outra boa notícia, para todo o Município, é a vinda do
Corpo de Bombeiros para a Cidade, que deverá ser instalado no prédio onde seria construído o CIEP, agora cedido em
definitivo para o Município, pelo Governo do Estado. Já abrimos processo licitatório para construção de uma estrutura
metálica na Ponte Preta, recuperando as suas características iniciais, proporcionando para os cidadãos uma réplica
daquela estrutura que era um marco histórico de São José. Ainda com relação à iluminação pública, o Município vem
promovendo a substituição de mais de quatro mil lâmpadas que se encontravam inutilizadas. Isso foi possível a partir da
contratação de um caminhão, alugado pela Municipalidade, com equipamento específico e capaz de fazer esta operação.
Estamos promovendo a construção de cerca e portão, no Ginásio Municipal, e também a recuperação do Estádio
Municipal Raul Isidoro, ambos em Águas Claras. O estádio estava totalmente descaracterizado, após abrigar, durante
mais de um ano, diversas famílias que haviam perdido suas casas na enchente de 2011. Outra conquista foi à inaugura-
ção da Delegacia Legal, pelo Governo do Estado, totalmente informatizada e moderna, disponibilizando melhores insta-
lações e acomodações para os policiais que trabalham no município, para melhor atenderem a nossa população. Além
disso, foram pavimentados mais de cinco quilômetros de nossas estradas vicinais, através de uma parceria com o
Governo do Estado. Outras, embora não tenham recebido pavimentação asfáltica, estão recebendo uma camada de
pedras britadas para reduzir o desconforto da poeira e da lama, em períodos de chuvas. E hoje estamos aqui todos,
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reunidos, consolidando este desejo dos servidores públicos: o aguardado Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Uma
especial conquista de todos, Servidores ou não, depois de vinte e seis anos de emancipação. Inscrita na fala do
Expediente, a Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha iniciou cumprimentando Secretário Ney Gonçalves
Machado e demais presentes. Parabenizou os Servidores Públicos Municipais pela conquista merecida referente ao
Plano de Cargos, Carreira e Salários e que era um anseio de todos os Servidores. Disse também que será votado, hoje,
nesta Casa, e parabenizou todos que participaram das reuniões para revisão do Projeto de Lei. Congratulou o Prefeito
Municipal, José Augusto Gonçalves, o Secretário de Administração, Ney Gonçalves Machado, Representantes do
Sindicato dos Servidores Municipais e da Associação Renasce São José, Professores, Servidores que estiveram presen-
tes nas reuniões realizadas, nesta Casa, no Auditório Maurílio de Souza, e contribuíram com suas sugestões e opiniões
para o Projeto de Lei Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores Municipais. Disse que deveriam lutar também
pelo plano de saúde e odontológico, piso salarial, condições de trabalho, aperfeiçoamento e capacitação profissional
para todos servidores. Lamentou que não fosse fácil e que muitos disseram que não iríamos conseguir mais essa vitória,
que era aguardada por mais de vinte e cinco anos. Inscrita na fala do Expediente, a Vereadora Maria Anunciação da Silva,
que iniciou cumprimentando o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves, Funcionários, Assessores, Representante
do Sindicato dos Servidores Municipais, Rádio Ativa, Associação Renasce São José e os Servidores Públicos do
Município de São José do Vale do Rio Preto e demais presentes. Disse que está feliz por participar dessa Sessão
Ordinária Legislativa, em que será colocado em votação o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores Munici-
pais. Parabenizou o Secretário Municipal de Administração, Ney Gonçalves Machado, em participar e auxiliar nas
reuniões realizadas, nesta Casa, no Auditório Maurílio de Souza, sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos
Servidores Municipais. Relembrou que, desde o seu primeiro mandato, havia cobranças feitas Vereadores, através de
indicações, para concretização do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais. Disse também que,
nas gestões anteriores, houvesse estudos sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais e
que vários Secretários também deram sua contribuição neste sentido. Destacou que o referido Projeto de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores Municipais é uma iniciativa do Poder Executivo e agradeceu ao Prefeito Municipal,
José Augusto Gonçalves, por enviá-lo a esta Casa Legislativa. Recordou a fala da Vereadora Rosana Raposo Vasti
Esteves da Cunha referente aos planos de saúde e odontológico para os servidores municipais e explanou que indica-
ções foram protocoladas nesta Casa e que, para serem realizadas, dependem da iniciativa do Poder Executivo. Parabeni-
zou a Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Senhora Maria Teresa Zózimo Caputo, e demais Servidores,
pela luta incessante, por vários anos, em mostrar aos servidores a importância desse Plano. Relembrou a fala do Vereador
Dárcio Andriolo Machado, referente ao sonho do saudoso Rosaldo Andriolo Machado em concretizar o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais. Parabenizou a presença dos Servidores Públicos Municipais no
plenário. Registrou que as Comissões Permanentes desta Casa, juntamente com o Sindicato dos Servidores Municipais,
o Secretário de Administração , Ney Gonçalves Machado, a Associação Renasce São José e Servidores Municipais,
estiveram analisando o Projeto de Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais.  Encerrou sua
fala, registrando que explanações serão feitas durante a votação do Projeto de Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários
dos Servidores Municipais. Inscrito na fala do Expediente, o Vereador Lucas Duarte Rabello iniciou cumprimentando o
Prefeito Municipal, José Augusto Gonçalves, o Secretário de Administração, Ney Gonçalves Machado, Representantes
da Rádio Ativa e da Associação Renasce São José, o Sindicato dos Servidores Municipais, Assessores Parlamentares
e demais presentes. Parabenizou os Vereadores Dárcio Andriolo Machado, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha e
Maria Anunciação da Silva pelas palavras proferidas na Tribuna. Disse que se encontrava feliz em fazer parte dessa
Legislatura e em participar da votação do Projeto de Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais,
que era um anseio dos Servidores. Recordou que, há vinte cinco anos, o Ex-Vereador João Carlos Rabello participou de
vários momentos históricos nesta Casa e explanou a Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno Cameral, Primeiras Leis
Municipais e vários outros movimentos e destacou que hoje, depois de vinte e cinco anos, está, juntamente com seus
Pares, com o Executivo, com os Servidores, participando de outro momento histórico do Município e que será um marco
para todos os servidores. Parabenizou a Comissão de Justiça e Redação, Vereadores Maria Anunciação da Silva, Rosana
Raposo Vasti Esteves da Cunha, Luís de Souza Teixeira, a Comissão de Educação, Vereadores Rosana Raposo Vasti
Esteves da Cunha, Maria Anunciação da Silva e Marcelo Rabello Neves, o Secretário de Administração, Ney Gonçalves
Machado, o Analista Jurídico, Dr. Luciano Fernandes Pires, o Analista Jurídico do Executivo, Dr. Sandro Pacheco, a
Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Senhora Maria Teresa Zózimo Caputo, servidores e todos que
participaram das reuniões realizadas, nesta Casa, no Auditório Maurílio de Souza, referente ao Plano de Cargos, Carrei-
ras e Salários dos Servidores Municipais. Recordou sua fala, proferida na Tribuna, referente a melhorias a serem
realizadas pelo Executivo em prol do Município. Parabenizou o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves em enviar a
esta Casa o Projeto de Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais, que será de suma importân-
cia para os servidores. Lamentou que os servidores, por vinte e cinco anos, foram desvalorizados financeiramente e, com
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a aprovação deste Projeto de Lei, acontecerão mudanças necessárias.  Encerrou sua fala, explanando que setenta e cinco
por cento dos royalties do petróleo se destinam  à educação e vinte e cinco por cento à saúde, e que serão possíveis
melhorias nos vencimentos dos Servidores. Inscrito na fala do Expediente, o Vereador Francisco Lima Bulhões, que
iniciou cumprimentando o Prefeito Municipal, José Augusto Gonçalves, o Secretário de Administração, Ney Gonçalves
Machado, e demais presentes. Relembrou a fala dos Vereadores: Dárcio Andriolo Machado, Rosana Raposo Vasti
Esteves da Cunha, Maria Anunciação da Silva e Lucas Duarte Rabello, referente ao Projeto de Lei Plano de Cargos,
Carreiras e Salários dos Servidores Municipais. Disse também que estava feliz pela presença dos servidores no Plenário
e convidando para estarem mais vezes participando das Sessões Legislativas. Relembrou os Projetos de Leis, nas
Legislaturas anteriores que versavam sobre a mudança de referência dos médicos de família e explanou que fizesse
questionamentos sobre melhorias no atendimento médico e lamentou que, até o momento, não acontecessem melhorias
no atendimento. Disse também que, em relação ao Projeto de Lei protocolado nesta Casa, solicitando troca de referência,
se absteve da votação. Recordou o Projeto de Lei protocolado nesta Casa referente à mudança de referência do
Advogado do Executivo e registrou que votou contrariamente e que votaria favoravelmente ao Plano de Cargos,
Carreiras e Salários para que atendesse todos os Servidores. Relembrou a fala das Vereadoras Rosana Raposo Vasti
Esteves da Cunha e Maria Anunciação da Silva, referente ao desejo do saudoso Rosaldo Andriolo Machado em
concretizar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais e parabenizou o Prefeito José Augusto
Gonçalves em remeter o Projeto a essa Casa para ser votado. Proferiu também que, em conversa com o Secretário de
Administração, Ney Gonçalves Machado, recebeu a informação que a Reforma Administrativa, o Plano de Cargos,
Carreiras e Salários e o Concurso Público seriam compromissos a serem cumpridos  este ano. Recordou a votação da
Reforma Administrativa e explanou que se absteve por não ter tempo hábil para analisar todo o Projeto, mas que não era
contra, e que deveria ser desvinculada a criação de Secretarias e de Funções Gratificadas. Relembrou  Projeto protocolado,
hoje, nesta Casa, de  autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello,  referente ao Quadro informativo sobre os médicos que
atendem o Hospital Maternidade Santa Theresinha e as Unidades Básicas de Saúde. Disse também que fosse questio-
nado por munícipe sobre o quadro de horários informativo sobre o atendimento médico e lamentou que funcionários do
Hospital Maternidade Santa Theresinha não recebam autorizações para prestarem a informação. Registrou a publicação
do Diário Oficial do Município, nº438, quinta-feira, 28 Novembro de 2013: “Termo de inidoneidade e Impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 97 da Lei 8666/93 a  CONSTRUTORA C&
A S/C LTDA, encontram-se impedidos de licitar e/ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos,
a partir de 25/11/2013, foram aceitas, sendo-lhes aplicadas as seguintes sanções: Multa de R$ 1.269.007,50 (um milhão,
duzentos e sessenta e nove mil, sete reais e cinquenta centavos)”,  lamentando que as obras realizada pela  Construtora
C & A S/C LTDA apresentaram problemas, e citou a Rede de Captação de Esgotamento da Comunidade de Barrinha.
Disse também que, em conversa com o Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes, Senhor
Celso Rampini do Carmo, solicitou providências referente à Obra Rede de Captação de Esgotamento da Comunidade de
Barrinha e, não havendo conclusão, sugeriu rescisão de contrato com a Construtora C & A S/C LTDA. Encerrou sua fala,
parabenizando o Prefeito José Augusto Gonçalves por tornar a Construtora C & A S/C LTDA inidônea. A seguir, o
Senhor Presidente passou a palavra ao Prefeito Municipal, José Augusto Gonçalves. E, havendo Ordem do Dia, Projeto
de Lei nº 0904/13, (Dispõe sobre o Regime Jurídico Único e Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de
São José do Vale do Rio Preto), em discussão e votação, aprovado , por unanimidade, em 1º e 2º turnos, e Requerimento
de Informações nº 933/13, aprovado simbolicamente. E, havendo orador inscrito nas explicações pessoais, usou a
Tribuna a Vereadora Maria Anunciação da Silva. Às vinte e duas horas e quarenta e cinco 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 três de dezembro de dois mil e treze, às dezenove horas, com Ordem do Dia
definida: Redação Final do Projeto de Lei nº 904/13, (Dispõe sobre o Regime Jurídico Único e Plano de Carreira dos
Servidores Públicos 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 vinte e oito de novembro de
dois mil e treze.  APMC.

Ata nº 067/13

Ata da Sexagésima Sétima Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos três dias do mês de dezembro 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, Lucas Duarte Rabello,
Marcelo Rabello Neves e Carlos Alberto de Oliveira, 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 a
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Senhora Rosemere Aparecida Almeida de Castro, Representante do  Grupo Espírita de Estudo GEEAK – Grupo de
Estudos Espíritas Allan Kardec , para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. 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 1.096/13, de
protocolo nº 0957/13,  (Adita o Ofício nº 339/13, Responde Requerimento de Informações nº 367/13); Ofício GP nº 1.077/
13, de protocolo nº 0959/13 (Informa veto total ao Projeto de Lei nº 828/13, (Código de Obras e Edificações); Ofício GP nº
1.099/13, de protocolo nº 0960/13, (Convite Pregão nº 42/13, Contratação de Firma para a Festa do 26º Aniversário da
Cidade); Ofício GP nº 1.102/13, de protocolo nº 0967/13, (Responde Requerimento de Informações nº 850/13, de autoria
da  Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha); Ofício GP nº 1.103/13, de protocolo nº 0969/13,  (Responde
Requerimento de Informações nº 851/13, de autoria da Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha); Ofício GP nº
1.104/13, de protocolo nº 0968/13, (Aditamento ao Ofício 214/13, Requerimento de Informações nº 866/13, Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Compra de Veículo); Ofício GP nº 1.106/13, de protocolo nº 0972/13,
(Encaminha parecer da Procuradoria sobre minuta do Projeto de Lei-Abono de Servidores do Legislativo); Ofício GP nº
1.108/13, de protocolo nº 0973/13; (Responde Requerimento de Informações nº 874/13, de autoria da Vereadora Rosana
Raposo Vasti Esteves da Cunha); Ofício GP nº 1.119/13, de protocolo nº 1000/13, (Aditamento ao Projeto de Lei nº 899/
13, (Abertura de Crédito Adicional no valor de R$ 29.569,48 –vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
quarenta e oito centavos para atender o Fundo Municipal de Saúde); Projeto de Lei nº 0976/13, de autoria do Vereador
Lucas Duarte Rabello (Dispõe sobre o Orçamento Participativo); Projeto de Resolução nº 0958/13, de autoria do Verea-
dor Francisco Lima Bulhões  (Título de Cidadã Riopretana a Eliane Cruz Vieira; Projeto de Resolução nº 0962/13, de
autoria da Vereadora Maria Anunciação da Silva (Título de Cidadão Benemérito  a Carlos Paim de Moraes); Projeto de
Resolução nº 0963/13, de  autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões (Título de Cidadão Benemérito a Francisco de
Assis Faraco); Projeto de Resolução nº 0974/13, de autoria do Vereador Marcelo Neves (Título de Cidadão Riopretano
a José Adriano de Souza);  Projeto de Resolução nº 0975/13, de autoria do Vereador Luís de Souza Teixeira (Título de
Cidadão Benemérito a Ademir Ferreira da Costa); Projeto de Resolução nº 0998/13, de autoria do Vereador Marcelo
Rabello Neves  (Título de Cidadão Riopretano  a Adelino Fernando Alexandre Cordeiro); Projeto de Resolução nº 0999/
13, de autoria do Vereador Marcelo Rabello Neves, (Título de Cidadão Benemérito a Wagner Sampaio Fragoso Borges);
Moções de Aplausos nºs 0961/13;1001/13; 1002/13; 1003/13; 1004/13; 1005/13; 1006/13;  1007/13; 1008/13; 1009/13; 1010/
13; 1011/13; 1012/13; 1013/13; 1014/13; 1015/13; 1016/13; 1017/13; 1018/13; 1019/13; 1020/13; 1021/13; 1022/13; 1023/13;
1024/13; 1025/13; 1026/13; 1027/13; 1028/13; 1029/13; 1030/13; 1031/13;  Convite – APAE-  Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de São José do Vale do Rio Preto;  Festa de Encerramento das Atividades de 2013 e Convite do Colégio
Cenecista Vale do Rio Preto - Formatura dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 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, Associação Renasce São José, Centro Espírita Luz e
Caridade, Presidente eleito da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Senhor Luís Henrique Affonso
Moura. Recordou o Projeto de Lei nº 0828/13, que introduz parágrafo único ao Artigo 60 da Lei Complementar nº 5, de
1992 do Código de Obras e Edificações, de sua autoria,  que traz a seguinte alteração: “A área de estacionamento referida
no Inciso VI deste artigo poderá estar situada em local diferente daquele no qual se situa  o edifício cujas unidades
residências serão atendidas, desde que: a) o proprietário do apartamento ou sala comercial faça prova da posse da área
na qual estará a vaga de estacionamento; b) a área no qual estará a vaga de estacionamento não esteja a mais de 500m
(quinhentos metros) do edifício, e  lamentou que o Executivo vetasse o Projeto e explanou que vários imóveis são
construídos sem vaga para garagem. Disse também que o Código de Obras e Edificações foi criado no ano de 1992 e que
necessita de revisão e alteração. Disse também que o Projeto de Lei que altera o Artigo 60 do Código de Obras foi votado
por esta Casa , aprovado com a maioria de votos e recebeu manifestação de aplausos dos seus pares. Registrou os
motivos de veto do Executivo -1º: “...somente irá reforçar os estacionamentos irregulares próximos aos edifícios e
apartamentos, causando mais  impacto as  vias públicas e tornando o trânsito cada vez mais desumano.”; 2º-”...poderá
afetar diretamente o crescimento da Cidade...”,  e que inclusive deveria ter, antes de ser proposto e aprovado por esta
Casa, a participação da população e lamentou que a proposta era para regularizar o trânsito e que, em relação aos
Projetos enviados pelo Executivo, a população não seja consultada  e também os Secretários Municipais, solicitando
apoio dos seus pares para que derrubem o veto do Executivo. Disse também que o Código de Obras e o Código de
Postura estivessem ultrapassados , sugerindo ao Executivo alterações. Relembrou a visita realizada, juntamente com o
Prefeito Municipal, José Augusto Gonçalves, o Vereador Dárcio Andriolo Machado e o Vereador Marcelo Rabello
Neves, no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no evento com  do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e registrou
que emendas em prol do Município, de autoria do Deputado Nilton Salomão, foram aprovadas e explanou que a emenda
no valor de R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais- será destinada para construção do Posto Médico da Família, Reforma
da Quadra Poliesportiva, na localidade de Contendas, e a compra de um veículo para atender o Hospital. Lamentou que,
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dos setenta Deputados Estaduais, apenas o Deputado Nilton Salomão fez emenda para o Município. Encerrou sua fala,
parabenizando o Deputado Nilton Salomão. Inscrita na fala do Expediente, a Vereadora Maria Anunciação da Silva
iniciou cumprimentando Representantes da Associação Renasce São José, do Centro Espírita Luz e Caridade, o Presi-
dente eleito da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Senhor Luís Henrique Affonso Moura, Funci-
onários e demais presentes. Recordou a Reunião da Comissão de Justiça e Redação realizada hoje, às dezoito horas, no
auditório Maurílio de Souza, e explanou que vários Projetos que estão aguardando parecer da Comissão foram analisa-
dos e deliberados para que sejam colocados em votação, e destacou que não houve tempo hábil para analisar todos,
convocando, assim, os membros da Comissão para, após a Sessão Ordinária, dar continuidade à análise dos Projetos e
convidou as demais Comissões e demais presentes para participarem. Informou que, no dia cinco de dezembro, quinta-
feira, às dezessete horas, os Membros da Comissão de Justiça e Redação estarão reunidos e sugeriu a presença do
Analista Jurídico, Dr. Luciano Fernandes Pires, e convidou todos os presentes para participarem. Agradeceu todos os
membros do Poder Executivo, o Analista Jurídico, Dr. Luciano Fernandes Pires, o Dr. Sandro Machado Pacheco, a
Assessora Parlamentar Ana Paula Magrani da Cunha, o Analista Contábil, Geovane Branco Faraco, e demais Funcioná-
rios desta Casa, que auxiliaram no Projeto de Lei referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
Públicos Municipais. Encerrou sua fala, parabenizando todos os atletas, o Secretário Municipal de Turismo, Esporte e
Lazer, Marcelo Antunes e todos os que integram a referida Secretaria, a Comissão Técnica e os que auxiliaram os atletas,
que competiram na 5ª Edição COPA INTER TV DE FUTSAL. E, havendo Ordem do Dia, Projeto de Lei nº 0904/13, (Dispõe
sobre o Regime Jurídico e o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município)- Redação Final, em discussão e
votação, aprovado com oito votos favoráveis. Ato contínuo e de acordo com o Inciso IV do Art. 177 do Regimento
Interno Cameral, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, dos Projetos de Resoluções e, orientando os Vereadores
como se procederia à eleição, o Senhor Presidente solicitou à Segunda Secretária,  Vereadora Maria Anunciação da Silva,
que fizesse a chamada dos Vereadores, inclusive o Presidente, para que exercessem o direito ao voto. Logo após, o
Senhor Presidente convidou os Vereadores Marcelo Rabello Neves e Luís de Souza Teixeira, para atuarem como
escrutinadores. Apurados os votos, verificada a igualdade de cédulas com o número de votantes, a Vereadora Maria
Anunciação da Silva, anunciou que o Projeto de Resolução nº 0931/13, (Título Honorífico de Cidadã Benemérita a
Senhora Luciana da Silva Moura), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de Resolução nº 0932/13, (Título
Honorífico de Cidadão Benemérito ao Senhor Elder Valença Machado), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis;
Projeto de Resolução nº 0946/13, (Título Honorífico de Cidadão Benemérito a Mário Celestino da Rosa Neto), aprovado
com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de Resolução nº 0948/13, (Título Honorífico de Cidadão Riopretano a Genilton
Garcia Castilho), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de Resolução nº 0952/13, (Título Honorífico de
Cidadã Riopretana a Sonia Cristina Pires), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de Resolução nº 0954/13
(Título Honorífico de Cidadã Riopretana a Ana Lúcia Pires), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de
Resolução nº 0955/13 (Título Honorífico de Cidadão Benemérito a Leandro Pereira Venas), aprovado com 9 (nove) votos
favoráveis; Projeto de Resolução nº 0958/13, (Título Honorífico de Cidadã Riopretana a Eliane Cruz Vieira), aprovado
com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de Resolução nº 0962/13; (Título Honorífico de Cidadão Benemérito a Carlos
Paim de Moraes) aprovado com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de Resolução nº 0963/13, (Título de Cidadão Bene-
mérito a Francisco de Assis Faraco), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de Resolução nº 0974/13, (Título
de Cidadão Riopretano a José Adriano de Souza), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis; Projeto de Resolução nº
0975/13, (Título de Cidadão Benemérito a Ademir Ferreira da Costa), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis;  Projeto
de Resolução nº 0998/13;  (Título de Cidadão Riopretano  a Adelino Fernando Alexandre Cordeiro), aprovado com 9
(nove) votos favoráveis e Projeto de Resolução nº 0999/13, (Título de Cidadão Benemérito a Wagner Sampaio Fragoso
Borges), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis. E, não havendo orador inscrito nas explicações pessoais, às vinte
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 cinco de dezembro de dois mil e
treze, às dezenove horas, com Ordem do Dia definida: Projeto de Lei nº 944/13;  Projeto de Lei nº 899/13; Projeto de Lei
nº 912/13, Projeto de Lei nº 877/13; Projeto de Lei nº 922/13; Projeto de Lei nº 871/13; Projeto de Lei nº 0845/13; Projeto de
Lei nº 945/13; Projeto de Lei 872/13 e Projeto de Lei nº 920/13.   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 três de dezembro de dois mil e treze.
   APMC.

Ata nº 068/13

Ata da Sexagésima Oitava 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 dezembro do ano de dois mil e treze, sob a
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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, Lucas
Duarte Rabello, Marcelo Rabello Neves e Carlos Alberto de Oliveira, que assinaram o livro de presença, e, havendo
número legal, às dezenove horas e dezesseis 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 66, da
última reunião ordinária, realizada aos vinte e oito 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 1.127/13, de protocolo nº
1034/13, (Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.050.000,00 – Hum milhão cinquenta mil reais para
atender, a Secretária de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia); Ofício GP nº 1.130/13, de protocolo nº 1038/13,
(Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.000,00 – trinta mil reais para atender Câmara Municipal);
Projeto de Lei nº 1035/13, (Concede Utilidade Pública Municipal para a OMEVARP- Ordem dos Ministros Evangélicos do
Vale do Rio Preto); Projeto de Resolução nº 1036/13, de autoria do Vereador Lucas Duarte Rabello (Titulo de Cidadão
Benemérito ao Senho Luís Claudio Santa Ana); Projeto de Resolução nº 1036/13, de autoria do Vereador Lucas Duarte
Rabello (Titulo de Cidadão Riopretano ao Senhor Tiago José dos Santos Rebello) e Convite da Secretária de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia Formatura do PROERD- Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.
Findas as leituras do Expediente e não havendo orador inscrito na fala do Expediente, e, havendo Ordem do Dia, Projeto
de Lei nº 0871/13, (Institui a Semana de Conscientização sobre o Meio Ambiente), Projeto de Lei nº 0872/13, (Criação do
Banco de Medicamentos do Município); Projeto de Lei nº 0877/13, (Criação do Prêmio Bernadeth Madeira Dias); Projeto
de Lei nº 0912/13, (Institui o Sistema Municipal de Cultura); Projeto de Lei nº 0920/13, (Estabelece diretriz para a Política
Municipal de Assistência aos Idosos); Projeto de Lei nº 0922/13, (Estabelece a obrigatoriedade de Comitês Comunitári-
os); Projeto de Lei nº 0944/13, Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 60.000,00 – sessenta mil reais
para a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer); Projeto de Lei nº 0945/13, (Institui a separação dos materiais recicláveis
descartados pela Administração Pública Municipal) em discussão e votação aprovado em 1º e 2º turnos e Indicações
Legislativas nºs 0909/13, 0947/13 e 0917/13, aprovadas simbolicamente E, não havendo orador inscrito nas explicações
pessoais, às vinte horas e quarenta e cinco 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 dez de
dezembro 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 cinco de dezembro
de dois mil e treze.
   APMC.

Ata nº 069/13

Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos dez dias do mês de dezembro 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, Lucas Duarte Rabello,
Marcelo Rabello Neves e Carlos Alberto de Oliveira, que assinaram o livro de presença, e, havendo número legal, às
dezenove horas e quinze minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos, tendo convidado o Pastor
Mário do Couto, 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 nºs 67 e 68, das últimas reuniões
ordinárias, realizadas aos três dias do mês de dezembro e cinco dias do mês de dezembro ano de dois mil e treze, que,
depois de lidas, foram aprovadas, 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 1.132/13, de
protocolo nº 1041/13, (Encaminha convites para pregões e tomada de preços nºs 043 / 044 / 045 / 046 e 047); Ofício GP nº
1.131/13, de protocolo nº 1040/13, (Encaminha Projeto de Lei que ratifica termo aditivo de contrato de Consórcio Públi-
co); Ofício nº 966/13, Secretaria Municipal de Saúde (Solicita cessão de uma viatura para auxiliar serviços da Secretaria
Municipal de Saúde); Projeto de Resolução nº 1043/13; (Título de Cidadão Benemérito a Raphael Branco dos Santos);
Indicação Legislativa nº 1044/13, de autoria do Vereador Luís de Souza Teixeira;  Convite da Escola Municipal José
Affonso de Paula (Formatura dos alunos do Ensino Fundamental); Ofício do Senhor Josias Gonçalves, de protocolo nº
1.043/13, (Encaminha reivindicações dos moradores do bairro Brucussu) e Ofício da Associação Renasce São José, de
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protocolo nº 1.045/13 (Informa que implantou o Projeto “De Olho no Legislativo”). Findas as leituras do Expediente e
havendo orador inscrito na fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello, que iniciou cumprimen-
tando Funcionários, Assessores Parlamentares, Associação Renasce São José e demais presentes. Recordou um encon-
tro realizado hoje, dia dez de dezembro de dois mil e treze, referente ao (PELC) - Projeto do Governo Federal do Ministério
do Esporte- Programa Esporte e lazer da Cidade, que se desenvolve por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte,
Educação, Lazer e Inclusão Social, que cria três núcleos e dois sub núcleos, disponibilizados para os bairros: Centro,
Pedras Brancas, Salão Paroquial, Estação, Contendas, Águas Claras, Jaguara, Parada Morelli e Barrinha, e serão contra-
tados vinte e quatro profissionais, sendo dezoito professores e seis coordenadores. Disse também que o Projeto  (PELC)
- Projeto do Governo Federal do Ministério do Esporte- Programa Esporte disponibilizará uma verba de quatrocentos e
cinquenta mil reais para contratação dos profissionais e a contrapartida do Município será de nove mil reais e registrou
que mil e duzentos alunos serão atendidos. Agradeceu o Vereador Francisco Lima Bulhões em participar diretamente,
através de contatos a nível Federal e Estadual no (PELC) - Projeto do Governo Federal do Ministério do Esporte
Programa Esporte. Disse também que a inscrição do (PELC) Projeto do Governo Federal do Ministério do Esporte-
Programa Esporte foi disponibilizada no portal do Ministério das Cidades, no dia seis de novembro, e se encerrando no
dia oito de novembro. Agradeceu à funcionária da Secretaria Municipal de Planejamento,Senhora Joelma Matheus da
Rosa, que prestou suporte para o Projeto (PELC)-Projeto do Governo Federal do Ministério do Esporte Programa
Esporte. Parabenizou Roger Noronha, juntamente com o Presidente do PCdoB - Partido Comunista do Brasil, Pastor
Junior, e João Ferreira, em trazer Ricardo Cappelli - Secretário Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social, em nosso
Município, para uma reunião com o Prefeito Municipal, José Augusto Gonçalves, e o Secretário Municipal de Esporte,
Turismo e Lazer, Marcelo Antunes, para estarem esboçando projetos em prol do Município. Disse também que recebeu
a informação do Ricardo Cappelli - Secretário Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social- que, no início de dois mil e
quatorze, o Município estará recebendo o Projeto Iniciação, Esportiva, Educacional Segundo Tempo, e registrou a
importância do cadastramento de Projetos disponíveis e com uma equipe capacitada em fazer os Projetos. Destacou a
emenda parlamentar do Deputado Federal Jorge Ricardo Bittar, no valor de seiscentos mil reais, para aquisição de dois
veículos para transporte de pacientes para atender à Secretaria Municipal de Saúde, e grama sintética, para atender à
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Recordou que, ao longo do ano de dois mil e treze, usou a Tribuna para
cobrar medidas necessárias ao Executivo em prol do Município e lamentou que fosse julgado como oposição ao
Governo e recebeu comentários pelos Secretários Municipais e funcionários. Encerrou sua fala, parabenizando a Asso-
ciação Renasce São José em protocolar o Projeto de Olho no Legislativo. Inscrito na fala do Expediente, o Vereador
Francisco Lima Bulhões, que iniciou cumprimentando todos os presentes e recordou a fala do Vereador Lucas Duarte
Rabello referente ao Projeto (PELC) Projeto do Governo Federal do Ministério do Esporte Programa Esporte. Parabeni-
zou a funcionária da Secretaria Municipal de Planejamento, Senhora Joelma Matheus da Rosa, em se dedicar no
cadastramento, no tempo hábil ao Projeto (PELC) - Projeto do Governo Federal do Ministério do Esporte Programa
Esporte. Recordou a fala do Vereador Lucas Duarte Rabello, referente à oposição ao Executivo. Disse também que não
faz oposição ao Município de São José do Vale do Rio Preto, e que apoia o Prefeito é José Augusto Gonçalves. Disse
que, em conversa com moradores de Barrinha, foi questionado sobre a falta do abastecimento de água e lamentou que
algumas ações fossem realizadas pelo Executivo e não foram eficazes para normalizar o abastecimento de água. Relembrou
a visita realizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e recebeu informações que a Estação de Tratamento de
Agua, em Araponga ,não irá abastecer as Comunidades de Barrinha e Parada Morelli, mas somente a de Jaguara.
Relembrou indicação, de sua autoria e do Vereador Luís de Souza Teixeira,  protocolada nesta Casa, solicitando perfura-
ção de poço artesiano para atender as Comunidades de Barrinha e Parada Morelli,  e explanou que a água fosse uma
necessidade básica. Lamentou que a água que abastece a Comunidade de Barrinha, através do carro pipa, não seja
tratada, sugerindo apoio dos seus Pares. Encerrou sua fala, recordando das Emendas Parlamentares dos Deputados
Estaduais e Federais. E, havendo Ordem do Dia, Projeto de Lei nº 1.038/13; (Abertura de Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 30 mil reais, para atender ao Poder Legislativo); Projeto de Lei nº 1.034/13, (Abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 1.050.000,00 – hum milhão e cinquenta mil reais para atender a  Secretaria Municipal  de
Educação, Ciência e Tecnologia); Projeto de Lei nº 1.035/13, (Utilidade Pública Municipal a OMEVARP - Ordem dos
Ministros Evangélicos do Vale do Rio Preto); Projeto de Lei nº 953/13; (Obrigatoriedade de fixação de quadro informativo
no Hospital Municipal de Postos de Saúde), aprovados em 1º e 2º turnos. Ato contínuo e de acordo com o Inciso IV do
Art. 177 do Regimento Interno Cameral, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, dos Projetos de Resoluções e,
orientando os Vereadores como se procederia à eleição, o Senhor Presidente solicitou a Segunda Secretária, a Vereadora
Maria Anunciação da Silva, que fizesse a chamada dos Vereadores, inclusive o Presidente, para que exercessem o direito
ao voto. A seguir, o Senhor Presidente convidou os Vereadores Marcelo Rabello Neves e Luís de Souza Teixeira, para
atuarem como escrutinadores. Apurados os votos, verificada a igualdade de cédulas com número de votantes, a Vereadora
Maria Anunciação da Silva, anunciou : Projeto de Resolução nº 1.043/13, (Título de Cidadão Benemérito a Raphael
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Branco dos Santos), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis, e Projeto de Resolução nº 1.037/13 (Título de Cidadão
Riopretano a Tiago José dos Santos Rebello), aprovado com 9 (nove) votos favoráveis. E, não havendo orador inscrito
nas explicações pessoais, às vinte horas e quarenta e cinco 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 dezembro de dois mil e treze, às dezenove horas, quando estará sendo realizada a Sessão Solene de
entrega de títulos e honrarias, em comemoração ao Vigésimo Sexto Aniversário da Emancipação Político-Administrativa
do nosso Município. 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 dez de dezembro de dois mil e treze.
   APMC.

Ata nº 070/13

Ata da Septuagésima Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aos dezessete dias do mês de dezembro 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, Lucas
Duarte Rabello, Marcelo Rabello Neves e Carlos Alberto de Oliveira, que assinaram o livro de presença, e, havendo
número legal, às dezenove horas e quinze minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos, tendo
convidado o Pastor Edoacir Bonifácio 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 69 da
última reunião ordinária, realizada aos dez dias do mês de dezembro 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 1.136/13, de protocolo nº 1046/13,
(Informa encaminhamento das Indicações Legislativas, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Oliveira); Ofício GP nº
1.137/13, de protocolo nº 1047/13, (Informa Encaminhamento das Indicações Legislativas, de autoria do Vereador Luís de
Souza Teixeira); Ofício GP nº 1.138/13, de protocolo nº 1048/13, (Informa Encaminhamento das Indicações Legislativas,
de autoria do Vereador Marcelo Rabello Neves); Ofício GP nº 1.139/13, de protocolo nº 1049/13,  (Encaminha Projeto de
Lei que Concede Abono aos Servidores Públicos Municipais);  Ofício GP nº 1.142/13, de protocolo nº 1050/13, (Encami-
nha Projeto de Lei abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de  R$ 25.000,00 – vinte e cinco mil reais); Ofício
GP nº 1.148/13, de protocolo nº 1051/13, (Encaminha Manifestações da Procuradoria Geral do Município e da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia  referente ao Projeto de Lei nº 811/13); Ofício GP nº 1.151/13, de
protocolo nº 1052/13;  (Informa Pregão nº 048/13 para  Aquisição de 3000 tablets); Ofício GP nº 1.152/13, de protocolo nº
1053/13,  (Solicita arquivamento do Projeto de Lei nº 299/13); Projeto de Resolução nº 1054/13;  Introduz alterações nos
Anexos III e V da Resolução nº 821, de 2006 da Mesa Diretora);  Emendas à Lei Orçamentária, de autoria dos Vereadores:
Luís Carlos da Silva, Maria Anunciação da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Francisco Lima Bulhões, Luís
de Souza Teixeira, Lucas Duarte Rabello, Marcelo Rabello Neves e Carlos Alberto de Oliveira nºs 0977/13; 0978/13; 0979/
13; 0980/13; 0981/13 0982/13;  0983/13; 0984/13; 0985/13; 0986/13;  0987/13;  0988/13; 0989/13; 0990/13; 0991/13;  0992/13;
0993/13; 0994/13; 0995/13; 0996/13; 0997/13; 1039/13; Emendas à Lei Orçamentária, de autoria do Vereador Francisco
Lima Bulhões, 1056/13, 1057/13; 1058/13; 1059/13; 1060/13; 1061/13; 1062/13; 1063/13; 1064/13 e  1065/13;  Convite da
Escola Municipal Santa Isabel - Formatura dos alunos do Ensino Fundamental; Convite da Escola Municipal Cardeal
Dom Sebastião Leme Formatura dos alunos do Ensino Fundamental; Convite Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI) , Programa Nacional de Inclusão de Jovem - Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Festa
de Encerramento dia 22/12, às 16h, na Quadra da Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves, e agradecimento da
Escola Municipal Professora Maria Emília Esteves, referente ao Show de Prêmios. Findas as leituras do Expediente e
havendo orador inscrito na fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello, que iniciou cumprimen-
tando Funcionários, Assessores Parlamentares, Associação Renasce São José, Rádio Ativa FM, Sindicato dos Servido-
res Municipais, e demais presentes. Relembrou que recebeu do Deputado Federal Jorge Ricardo Bittar um comunicado,
através de e-mail, sobre a aprovação de emenda parlamentar para o Município de São José do Vale do Rio Preto, no valor
de R$ 500.000,00 – quinhentos mil reais, para aparelhamento e construção de unidade básica de saúde.  Disse também
que há indicações protocoladas nesta Casa, solicitando a construção de unidades básicas de saúde para os bairros:
Parada Morelli, Santa Fé, Águas Claras, Centro, sugerindo ao Executivo que atendesse primeiro os bairros com o maior
número de demandas. Agradeceu ao Deputado Federal Jorge Ricardo Bittar em atender sua reivindicação.  Parabenizou
os seus Pares pela presença  no Rio de Janeiro para a entrega de ônibus para atender à Secretaria Municipal de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Destacou que, ao longo do ano, estivessem presentes munícipes, entidades
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religiosas, prestigiando as Sessões Legislativas e parabenizou o Presidente Dárcio Andriolo Machado em abrir espaço
para entidades religiosas. Parabenizou Lucimere Marques Madeira, Darci José Cândido e Darly Maria de Lima, que
estiveram presentes frequentemente durante as Sessões Ordinárias. Destacou que a Rádio Ativa FM, transmitiu ao vivo
vários eventos históricos realizados nesta Casa. Congratulou o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais pela
contribuição no estudo e elaboração no plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais. Encerrou sua
fala, desejando a todos os Riopretanos um Feliz Natal e um Ano Novo com muito sucesso. Inscrito na fala do Expediente,
o Vereador Francisco Lima Bulhões iniciou cumprimentando a Representante do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais,  Maria Teresa Zózimo Caputo, Representantes da Associação Renasce São José, Lucimere Marques Madei-
ra e Darly Maria de Lima,  Darci José Cândido, Assessores Parlamentares. Relembrou a fala do Vereador Lucas Duarte
Rabello referente à emenda parlamentar  do Deputado Jorge Ricardo Bittar. Parabenizou o Deputado Bernardo Rossi pela
emenda parlamentar de dois ônibus, para atender à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e
destacou que o Prefeito Municipal José Augusto Gonçalves e os Vereadores Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha e
Marcelo Rabello Neves estiveram no evento, no Rio de Janeiro, para a entrega dos ônibus pelo Deputado e Secretário
Estado de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Marcus Vinícius. Relembrou o evento realizado na Comunida-
de de Jaguara para atendimento de pacientes, com cento e dez atendimentos oftalmológicos, setenta atendimentos de
clínica médica, e setenta atendimentos odontológicos. Agradeceu ao Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbaniza-
ção e Transporte, Senhor Celso Rampini do Carmo, e o Diretor, Senhor Renato Bulhões, em iniciar a operação tapa-
buracos nas Comunidades de Glória, Pouso Alegre e Barrinha. Encerrou sua fala, relembrando que recebeu
questionamentos dos moradores da Comunidade de Parada Morelli pela falta de água e lamentou que, até o momento,
nenhuma providência foi tomada , sugerindo providências do Executivo. Inscrita na fala do Expediente, a Vereadora
Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, que iniciou cumprimentando todos os presentes, destacando que, ao longo do
ano de dois e treze, foram muitas as batalhas em prol do Município e grandes aprendizados em seu primeiro ano como
Vereadora. Relembrou que hoje é um dia especial, onde esteve, juntamente com o Prefeito Municipal José Augusto
Gonçalves e os Vereadores Marcelo Rabello Neves e Francisco Lima Bulhões, no Rio de Janeiro, e registrou que os
noventa e dois Municípios receberam cento e dois ônibus e setenta micro-ônibus para transporte escolar. Agradeceu à
Lucimere Madeira Marques, Darly Maria de Lima,  Ângela Guerra, Maria Teresa Zózimo Caputo, Valéria da Silva Moreira,
pela presença assídua durante as Sessões Ordinárias. Disse também que a Função desta Casa Legislativa é de fiscalizar
o Executivo para que realizem ações em prol do Município. Encerrou sua fala, desejando um Feliz Natal e um Ano Novo
cheio de realizações. Inscrita na fala do Expediente, a Vereadora Maria Anunciação da Silva , que iniciou cumprimentan-
do a Associação Renasce São José, a Rádio Ativa FM, representada por Ângela Guerra, Representante do Sindicato dos
Servidores  Públicos Municipais, Maria Teresa Zózimo Caputo, Assessores Parlamentares e demais presentes. Parabe-
nizou a participação dos seus Pares, neste ano de dois e treze, pelo incentivo e destacou que muitos Projetos complexos
foram analisados  e votados nesta Casa Legislativa. Parabenizou a Vereadora Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha
pela participação no evento realizado, no Rio de Janeiro,  trazendo conquistas, através de emenda parlamentar do
Deputado Jorge Ricardo Bittar, para a Secretaria Municipal Educação, Ciência e Tecnologia, na aquisição de dois ônibus
escolares. Recordou a fala do Vereador Lucas Duarte Rabello referente à participação  dos munícipes e Entidades
durante as Sessões Legislativas. Disse também que o Projeto de Lei referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários
dos Servidores Públicos  Municipais foi uma conquista para todos os Servidores Municipais. Congratulou a participa-
ção brilhante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, do Presidente Dárcio Andriolo Machado, dos Servido-
res e dos Assessores discussão do Projeto de Lei referente ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
Municipais. Registrou uma solicitação dos moradores da Floresta, para que o Executivo realize a recuperação do asfalto
da Rua da Floresta, pois há trechos que se encontram em péssimo estado, e recuperação das demais Estradas Vicinais do
Município. Encerrou sua fala, desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 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, recordando o dia primeiro de janeiro de
dois mil e treze, referente à Sessão Solene de Posse dos Vereadores e do saudoso Prefeito Municipal Rosaldo Andriolo
Machado, e relembrou os Projetos de Leis: Reforma Administrativa, Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
Públicos Municipais e Lei da Ficha Limpa. Parabenizou a Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais,
Maria Teresa Zózimo Caputo, pela participação na discussão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores
Municipais. Disse também que atitudes deverão ser tomadas pelo Prefeito Municipal em relação aos Secretários que não
estejam exercendo suas tarefas em prol do Município. Encerrou sua fala, lamentando que recuperações das Estradas
Vicinais não fossem realizadas até o momento e que todo material está na Secretaria Municipal de Obras Públicas,
Urbanização e Transporte. E, havendo Ordem do Dia Projeto de Resolução nº 1054/13, (Introduz alterações nos Anexos
III e V da Resolução nº 821, de 2006);  Projeto de Lei nº 0899/13 – 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
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Municipal de Saúde); Projeto de Lei nº 1049/13; (Concessão de abonos aos Servidores Públicos Municipais); Projeto de
Lei nº 0828/13; (Veto total proposto pelo Chefe do Executivo Parecer da Comissão de Justiça e Redação); Projeto de Lei
nº 1050/13, (Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 25.0000,00 – vinte e cinco mil reais);  Projeto de
Lei nº 0780/13,  (Altera a Lei nº 1.682, de 03 de janeiro de 2012);  Projeto de Lei nº 1040/13,  (Ratifica o primeiro termo aditivo
ao contrato de Consórcio Público Serrana I); Projeto de Lei nº 0749/13, Estabelece o Plano Plurianual do Município para
o período de 2014/2017, em discussão e votação, aprovados, em 1º e 2º turnos, por unanimidade, e Projeto de Lei nº 0801/
13, (Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2014), em discussão e votação, aprovado em 1º e 2º
turnos, tendo votado favoravelmente às emendas modificativas os Vereadores  Luís Carlos da Silva, Maria Anunciação
da Silva, Rosana Raposo Vasti Esteves da Cunha, Francisco Lima Bulhões, Luís de Souza Teixeira, Lucas Duarte Rabello,
Marcelo Rabello Neves e Carlos Alberto de Oliveira, e, em relação às emendas supressivas, votaram favoravelmente os
Vereadores Luís Carlos da Silva, Maria Anunciação da Silva,  Luís de Souza Teixeira, Lucas Duarte Rabello e Carlos
Alberto de Oliveira, e, contrariamente, os Vereadores Marcelo Rabello Neves, Franscisco Lima Bulhões e Rosana
Raposo Vasti Esteves da Cunha.  E, não havendo orador inscrito nas explicações pessoais, às vinte horas e quarenta e
cinco 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 dezoito de fevereiro de dois mil e quatorze,
às dezenove horas. 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 dezessete de dezembro de dois mil e treze.
   APMC.
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