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   MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 276 DE 01 DE JUNHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Memorando nº 08/2017 da Secretaria Municipal de Fazenda,

R E S O L V E

Destituir a servidora INDIANARA TEIXEIRA DA SILVA PI-
RES, matrícula nº 1.691, da Função Gratificada – FG-2, de Secretaria
Executiva da Secretaria Municipal de Fazenda, com validade a con-
tar de 31/05/2017.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, em 01 de junho de 2017.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 277 DE 01 DE JUNHO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO
RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Memorando nº 08/2017 da Secretaria Municipal de Fazenda,

R E S O L V E

Designar a servidora INDIANARA TEIXEIRA DA SILVA PIRES,
matrícula nº 1.691 para exercer a Função Gratificada – FG-1, de Chefe
de Divisão de Liquidação de Despesas da Secretaria Municipal de
Fazenda, com validade a contar de 01/06/2017.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, em 01 de junho de 2017.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito
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CORRIGENDA

Por ter saído erro material na publicação da Edição  nº 1169  de 31/05/2017, paginas 05 e 06

PORTARIA Nº 268  DE 31 DE MAIO DE 2017
Onde se lê: ...Teixeria...
Leia-se:        ...Teixeira...

PORTARIA Nº 270  DE 31 DE MAIO DE 2017
Onde se lê: ...Teixeria...
Leia-se:        ...Teixeira...

          GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 01 de junho  de 2017.

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Chefe de Gabinete

Atos da Presidência da Câmara

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Atos da Educação

COMUNICADO
 REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL

O Presidente do Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições
Regimentais vem estabelecer e tornar público o Calendário de Reuniões Ordinárias
do Conselho Municipal de Educação do ano de 2017, a serem realizadas na Sala de
Reuniões da Secretaria Municipal de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia, nos
dias e horários abaixo, ficando os membros do Conselho já convocados, em
consonância com o artigo 4º§10 da Lei 503 de 27 da agosto de 1997, alterado pelo
artigo 3° da Lei 1515 de 20 de outubro de 2009:

MAIO: 26 às 15h

JUNHO: 26 às 15h

JULHO: 28 às 13h

AGOSTO: 09 às 15h

SETEMBRO: 15 às 15h

OUTUBRO: 23 às 15h

NOVEMBRO: 22 às 15h

DEZEMBRO: 08 às 13h

Anselmo Rodrigues Teixeira
Presidente

Ata nº020/17

Ata da Vigésima Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aosquatro dias do mês demaiodo ano de dois mil e dezessete, sob a presidência do Sr. VereadorFrancisco Lima
Bulhões, com a presença dos VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar, Luis Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Marcelo Rabello
Neves, Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santose Fábio Meireles Guerra Júnior que assinaram o livro de
presençae, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e cincominutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou oSr. Vereador Felipe Baltazar para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
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solicitou que o Segundo Secretário, Vereador Claudio Ramos fizesse a leitura da ata de nº 19, da sessão ordinária do dia dois de maio
de dois mil e dezessete, que, depois de lida, foiaprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir, solicitou que o Vereador
Felipe Baltazar fizesse a leitura do Expediente, do qual constava o Ofício GP nº 316/17, de protocolo nº 457/17, que informa
encaminhamento de solicitação da Vereadora Josélia dos Santos; as Indicações Legislativas de nº 459/17, de autoria do Vereador Felipe
Baltazar, que encaminha anteprojeto que cria o Conselho Municipal da Juventude; nºs 461, 462 e 463/17, de autoria do Vereador
Claudio Ramos; nº 464/17, de autoria do Vereador Fábio Guerra; nºs 465 e 466/17, de autoria do Vereador Marcelo Neves; a Moção
de Aplausos nº 458/17, de autoria do Vereador Claudio Ramos, ao Grupo Complexo do Samba, pelo 5º aniversário de fundação; e o
Ofício da Associação de Moradores de Pedras Brancas, de protocolo nº 456/17, que informa a realização de evento. Terminada a leitura
do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador Fábio Guerrainiciou cumprimen-
tando o Senhor Presidente, senhores vereadores, Associação Renasce São José, Assessores Parlamentares, Dr. Jhoni Brochado, Dalci
José Cândido, Darly Maria de Lima, Josias Gonçalves e destacando a presença do Senhor Carlos Rampini. Iniciou relatando os
problemas encontrados nos PSFs e que puderam ser melhor observados após a visita realizada pela comissão. Dentre eles citou os
problemas da cadeira dentária que se encontra com a luminária queimada na comunidade de Roçadinho, ressaltando que é preciso saber
o nome da empresa responsável pela manutenção e o que está acontecendo, uma vez que se o aparelho está na garantia ela tem que se
responsabilizar por sua manutenção ou troca, pois a comunidade não pode ficar sem atendimento, principalmente porque se trata de
saúde preventiva. Relatou ainda o problema com a lâmpada comum do PSF do Roçadinho que está queimada, bem como o problema
do reator, sendo certo que muitas vezes precisam contar com alguém da comunidade para consertar. Mencionou ainda que o PSF de
Contendas que está sem médico e também sem atendimento dentário uma vez que roubaram o compressor. Relatou sua preocupação
com a Escola Aurino da Costa Carvalho e a partir do dia 16 a segunda empresa C Pacheco vai tomar a frentee recomeçar a obra. Falou
mais uma vez da iluminação pública uma vez que a cidade está às escuras e cada vez mais aumentando também a criminalidade. Relatou
ter recebido um telefonema informando que a Escola Professora Maria Emília Esteves na Boa Vista estaria lotada de mato e após visita
entrou em contato com o Secretário pedindo providências. Finalizou desejando uma boa noite.Inscrito, na fala do Expediente o
Vereador Lucas Rabelloiniciou cumprimentando o Senhor Presidente, senhores vereadores, demais presentes e destacando a presença
do Senhor Carlos Rampini. Se reportou ao vereador Fábio Guerra reiterando o que foi mencionado anteriormente pelo mesmo com
relação ao PSF de Contendas, ressaltando que é o PSF que fazia mais atendimento e que a médica era uma das mais participativas com
relação ao atendimento, inclusive em visita as casas na comunidade. Ressaltou que o problema precisa ser resolvido mesmo que a título
de revezamento com outros PSF’s. Parabenizou o Senhor presidente junto à mesa diretora porque deu a iniciativa de implementar o
Portal Transparência na Câmara, que vai ser muito benéfico para Casa Legislativa e para a população, que vai poder saber o que está
acontecendo aqui dentro, tudo o queestá sendo votado, a atuação parlamentar de cada um. Mencionou seu desejo de encaminhar os
nomes para o prêmio Bernadete Madeira Diase o Dia das Mães que pudesse ser feito na semana seguinte no dia 16 ou no dia 18 de
Maio,tendo em vista o tempo hábil para todos vereadores, nem que seja uma coisa simbólicacomo o certificado e fazer aqui
homenagem às pessoas e os Munícipes de São José. Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite. Inscrito, na fala do Expediente
o VereadorFrancisco Bulhõesiniciou cumprimentando a todos os presentes. Iniciou se reportando ao vereador Fábio Guerra no que
diz respeito a reposição de iluminação pública, relatando que em algumas comunidades e bairros a maioria das lâmpadas estão
apagadas, colocando a cidade às escuras e em risco, principalmente com o alto índice de crimes acontecendo. Ressaltou a importância
de ser insistente, perseverante, sendo certo que uma hora a necessidade será executada. Mencionou também a necessidade da
construção de uma nova sede para a Escola Municipal Irene Lima em Barrinha assim também como da construção de uma creche e de
tantas outras necessidades. Agradeceu a Secretaria de Obras na pessoa do Secretário de obras pela ação feita na Escola Maria Emília
Esteves em relação a roçada. Demonstrou sua preocupação em relação ao envio para essa casa com o índice do reajuste dos Servidores
que é uma preocupação de todos. Finalizou desejando uma boa noite.Inscrito, na fala do Expediente o VereadorMarcelo Nevesiniciou
se reportando ao Senhor Presidente mencionando um ponto importante quanto a LDO que chegou a esta casa e não está dentro das
conformidades para os vereadores estarem analisando.Finalizou agradecendo.Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente,
passou-se a Ordem do Dia com a aprovação das Indicações Legislativas de nºs 439 e 441/17, de autoria da Vereadora Josélia dos
Santos; nºs 444 e 445/17, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; nº 450/17, de autoria dos Vereadores Marcelo Neves e Francisco
Bulhões; nºs 453, 465 e 466/17, de autoria do Vereador Marcelo Neves; nºs 451 e 464/17, de autoria do Vereador Fábio Guerra; nº 452/
17, de autoria dos Vereadores Fábio Guerra e Felipe Baltazar; nº 454/17, de autoria de todos os Vereadores; nº 459/17, de autoria do
Vereador Felipe Baltazar; e nºs 461, 462 e 463/17, de autoria do Vereador Claudio Vieira Ramos. Encerrada a Ordem do Dia e havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores Lucas Rabello, Marcelo Neves e Fábio Guerra.
Esgotada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta e dois minutos o Sr. Presidente deu por
encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Srs. Vereadores
para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 2 do art. 62 e do caput do art. 63 do Regimento Interno, para a próxima terça-feira,
dia novede maio, às 17h30, quando estarão na Ordem do Diaos projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu,
Felipe Baltazar, 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 quatro de maio de dois mil e dezessete.
GFC

Ata nº021/17

Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aosnove dias do mês demaiodo ano de dois mil e dezessete, sob a presidência do Sr. VereadorFrancisco
Lima Bulhões, com a presença dos VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar, Luis Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Marcelo
Rabello Neves, Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santose Fábio Meireles Guerra Júnior que assinaram o
livro de presençae, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou oSr. Vereador Luis Carlos da Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou que o Segundo Secretário, Vereador Claudio Ramos fizesse a leitura da ata de nº 20, da sessão ordinária do dia
quatro de maio de dois mil e dezessete, que, depois de lida, foiaprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir, solicitou
que o Vereador Felipe Baltazar fizesse a leitura do Expediente, do qual constava o Ofício GP nº 316/17, de protocolo nº 457/17, que
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informa encaminhamento das indicações do Vereador Francisco Bulhões; Ofício GP nº 337/17, de protocolo nº 471/17, que informa o
encaminhamento de indicações dos Srs. Vereadores; Ofício GP nº 336/17, de protocolo nº 473/17, que informa encaminhamento de
indicações dos Vereadores Marcelo Neves e Francisco Bulhões; Ofício GP nº 334/17, de protocolo nº 474/17, que informa
encaminhamento de indicações do Vereador Felipe Baltazar; Ofício GP nº 335/17, de protocolo nº 475/17, que informa
encaminhamento de indicações dos Vereadores Felipe Baltazar e Fábio Guerra; Ofício GP nº 333/17, de protocolo nº 476/
17, que informa encaminhamento de indicações da Vereadora Josélia dos Santos; Ofício GP nº 330/17, de protocolo nº
477/17, que informa encaminhamento de indicações do Vereador Fábio Guerra;
Ofício GP nº 331/17, de protocolo nº 478/17, que informa encaminhamento de indicações do Vereador Claudio Ramos;
Ofício GP nº 332/17, de protocolo nº 479/17, que informa encaminhamento de indicações do Vereador Marcelo Neves; e
as Indicações Legislativas de nºs 467/17, de autoria do Vereador Fábio Guerra; nº 468/17, de autoria do Vereador Fábio
Guerra; nº 469/17, de autoria do Vereador Felipe Baltazar; nº 480/17, de autoria do Vereador Claudio Vieira; nº 482/17, de
autoria dos Vereadores Francisco Bulhões e Marcelo Neves; nº 483/17, de autoria do Vereador Fábio Guerra; a Moção de
Aplausos nº 484/17, de autoria da Vereadora Renilda Pereira Gonçalves, pela passagem do Dia Mundial da Enfermagem;
e o Ofício de protocolo nº 481/17, do servidor Anselmo Rodrigues Teixeira, que informa impossibilidade de comparecer
para prestar depoimento à CPI da Saúde na data marcada. Terminada a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos
para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Sr. Vereador Francisco Bulhões, queiniciou cumprimentando o Senhor
Presidente, senhores vereadores, representantes de associações presentes, assessores parlamentares, senhores e se-
nhoras. Relembrou mais uma vez a necessidade da construção de uma creche e a construção da nova Escola na
comunidade da Barrinha. Registrou a alegria quanto ao retorno do médico na UBS de Barrinha, agradecendo aos colegas
vereadores que contribuíram também com a cobrança da necessidade da atuação do médico na unidade de Barrinha.
Agradeceu também o espaço aberto pela Rádio Ativa, na pessoa do Vereador Fábio Guerra e sua esposa Ângela, para
que sejam passadas as informações relevantes quanto aos trabalhos realizados pelo Legislativo e as necessidades da
população. Informou que no dia 05 de junho às 16:00 hrs estarão na Rádio o Vereador Cláudio, o Vereador Lucas e a
Vereadora Josélia presidente da Comissão de obras e sucessivamente as demais comissões, prestando informação em
relação ao que acontece na casa. Agradeceu ao Secretário de Obras e ao Diretor Jairo pela operação tapa-buraco feita na
Rua João Alves de Araújo Viana na comunidade de Barrinha ainda que tenha sido feita com saibro e não com massa
asfáltica porque realmente estava intransitável a Rua que é um local de escoamento de produção. Esclareceu que após
conversa com o secretário, obteve a informação quanto ao reparo da iluminação pública de que que na próxima semana
o serviço se iniciará. Falou também sobre a possibilidade de instalação de uma academia popular no Bairro da Barrinha,
bem como a indicação do Vereador Cláudio para que o mesmo possa estar acontecendo nos bairros de Padras Brancas
e São Lourenço. Informou sobre a visita que realizou juntamente com o prefeito Gilberto Esteves e o vereador Lucas
Rabello na unidade de saúde de Contendas onde várias foram as solicitações oriundas de servidores da unidade, onde
foram detectadas inúmeras necessidades, bem como a verificação de um local no entorno da UBS para instalação de uma
academia popular. Ressaltou que a quadra da comunidade que deveria ter sido concluída com recursos oriundos do
Governo do Estado está abandonada colocando em risco a nível de segurança à população. Falou ainda sobre a
disponibilidade que existe de uma capela mortuárianaquele local e que é pouca utilizada, em ser transformado em um
espaço social.Finalizou agradecendo e desejando uma boa noite.Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente,
não havendo Ordem do Dia e havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a Tribuna a Vereadora Renilda
Pereira Gonçalves. Esgotada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no
plenário, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 2 do art. 62 e do caput do
art. 63 do Regimento Interno, para a próxima quinta-feira, dia onze de maio, às 17h30, quando estarão na Ordem do Diaos
projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes, e também sediando a realização da primeira Audiência
Pública para elaboração do Plano Direto Municipal.E eu, Felipe Baltazar, Primeiro Secretário, para que tais relatos
integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por
quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em nove de maio de dois mil e dezessete.
GFC

Ata nº022/17

Ata da Vigésima SegundaReunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aosonze dias do mês demaiodo ano de dois mil e dezessete, sob a presidência
do Sr.VereadorFrancisco Lima Bulhões, com a presença dos VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar, Luis Carlos da
Silva, Lucas Duarte Rabello, Marcelo Rabello Neves, Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos
Santose Fábio Meireles Guerra Júnior que assinaram o livro de presençae, havendo número legal, às dezoito horas,
fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou oSr.Vereador Luis Carlos da Silva para



SÃO JOSÉ
02 de Junho de 2017

DIÁRIO OFICIAL

PODER   EXECUTIVO INTERNET  REPRODUÇÃO  5ANO VIII Nº 1171
Sexta - Feira

SÃO JOSÉ
02 de Junho de 2017

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

ANO VIII Nº 1171
Sexta - Feira

fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo Secretário, Vereador Claudio
Ramos fizesse a leitura da ata de nº 21, da sessão ordinária do dia novede maio de dois mil e dezessete, que, depois de
lida, foiaprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir, solicitou que o Vereador Felipe Baltazar fizesse a
leitura do Expediente, do qual constava o Ofício GP nº 324/17, de protocolo nº 487/17, que encaminha o Projeto de Lei que
dispõe sobre o fornecimento provisório de água potável do sistema público; Ofício GP nº 341/17, de protocolo nº 488/17,
que encaminha Projeto de Lei que procede a Revisão Geral dos Vencimentos dos Servidores da Administração Direta;
Ofício GP nº 343/17, de protocolo nº 490/17, que encaminha esclarecimentos da Procuradoria do Município referente o
Projeto de Lei nº 488/17; o Projeto de Lei nº 486/17, de autoria da Vereadora Renilda Pereira Gonçalves, que institui a
Semana Municipal da Enfermagem; e o Ofício LRD nº 08/17, de protocolo nº 488/17, da Liga Riopretana de Desportos,
convidando para evento esportivo no dia 13/05, às 13h no Estádio Municipal Raul Ferreira Izidoro. Terminada a leitura
do Expediente, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, não havendo Ordem do Dia e não havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e dezessete minutos o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, registrando a presença de visitantes no plenário, informando ainda que a seguir, às dezenove horas,
a Secretaria de Planejamento e Gestão do Município estaria promovendo a primeira Audiência Pública para apresentação
do Plano Diretor Municipal, convidando a todos para participarem da apresentação. Na sequência deu por encerrada a
sessão, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 2 do art. 62 e do caput do
art. 63 do Regimento Interno, para a próxima terça-feira, dia dezesseis de maio, às 17h30, quando estarão na Ordem do
Diaos projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes.E eu, Felipe Baltazar, 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 onze de maio de dois mil e dezessete.
GFC

Ata nº023/17

Ata da Vigésima Terceira Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aosdezesseis dias do mês demaiodo ano de dois mil e dezessete, sob a
presidência do Sr.VereadorFrancisco Lima Bulhões, com a presença dos VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar, Luis
Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santose Fábio
Meireles Guerra Júnior que assinaram o livro de presençae, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e cinco
minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou oPastor Marcos Pimentel,
vice-presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Vale do Rio Preto, para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo Secretário, Vereador Claudio Ramos fizesse a leitura da ata de nº 22,
da sessão ordinária do dia onzede maio de dois mil e dezessete, que, depois de lida, foiaprovada na forma regimental, sem
qualquer ressalva. A seguir, solicitou que o Vereador Felipe Baltazar fizesse a leitura do Expediente, do qual constava o
Ofício GP nº 343/17, de protocolo nº 491/17, que encaminhava Projeto de Lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2018, em substituição ao projeto de Lei nº 415/17; o Requerimento de Informações nº 499/17, de autoria do
Vereador Claudio Ramos; as Indicações Legislativas de nºs 492, 493, 494, 495, 496 e 497/17, de autoria do Vereador
Francisco Bulhões; e Ofício do Grupamento de Resgate Sapucaia, de protocolo nº 498/17, requerendo a disponibilização
do Auditório, no dia 20/05, para solenidade de formatura. Terminada a leitura do Expediente, não havendo oradores
inscritos para a Fala no Expediente, não havendo Ordem do Dia e havendo oradores inscritos para as Explicações
Pessoais, usou a tribuna o Vereador Fábio Guerra. Encerrada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito
horas e nove minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo e registrando a presença de todos,
convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 2 do art. 62 e do caput do art. 63 do
Regimento Interno, para a próxima quinta-feira, dia dezoito de maio, às 17h30, quando estarão na Ordem do Diaos
projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes.E eu, Felipe Baltazar, Primeiro Secretário, para que tais
relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada
por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em dezesseis de maio de dois mil e dezessete.
GFC

Ata nº024/17

Ata da Vigésima Quarta Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aosdezoito dias do mês demaiodo ano de dois mil e dezessete, sob a presidência
do Sr.VereadorFrancisco Lima Bulhões, com a presença dos VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar, Marcelo Rabello
Neves, Luis Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santose
Fábio Meireles Guerra Júnior que assinaram o livro de presençae, havendo número legal, às dezessete horas e trinta e
oito minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou oVereador Luis Carlos da
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Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo Secretário,
Vereador Claudio Ramos fizesse a leitura da ata de nº 23, da sessão ordinária do dia dezesseis de maio de dois mil e
dezessete, que, depois de lida, foiaprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir, solicitou que o
Vereador Felipe Baltazar fizesse a leitura do Expediente, do qual constava o Ofício GP nº 359/17, de protocolo nº 505/17,
que encaminhava substitutivo total ao Projeto de Lei nº 491/17, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias
referente o exercício de 2018; as Indicações Legislativas de nºs 500 e 506/17, de autoria do Vereador Fábio Guerra; a ata
da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, de protocolo nº 503/17, que recepciona denúncia de
munícipe; e o Ofício nº 36/17, de protocolo nº 502/17, do SINSERVALE, que informa p resultado de Assembleia Extraor-
dinária referente o Projeto de Lei que trata da revisão salarial dos servidores.Terminada a leitura do Expediente, não
havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em primeiro e
segundo turnos do Projeto de Lei nº 488/17, que trata da revisão geral dos vencimentos dos servidores da Administração
Direta; o Requerimento de Informações nº 499/17, de autoria do Vereador Claudio Ramos; e as Indicações Legislativas
de nºs 467, 468, 483, 500 e 506/17, de autoria do Vereador Fábio Guerra; nº 469/17, de autoria do Vereador Felipe Baltazar;
480/17, de autoria do Vereador Claudio Vieira; 482/17, de autoria dos Vereadores Francisco Bulhões e Marcelo Neves; e
nºs 492, 493, 494, 495, 496 e 497/17, de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quatorze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada
a sessão,agradecendo e registrando a presença de todos, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião
ordinária, na forma do inciso 2 do art. 62 e do caput do art. 63 do Regimento Interno, para a próxima terça-feira, dia vintye
e três de maio, às 17h30, quando estarão na Ordem do Diaos projetos que forem deliberados pelas comissões
permanentes.E eu, Felipe Baltazar, 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 dezoitode maio de dois mil e dezessete.
GFC

Ata nº025/17

Ata da Vigésima Quinta Reunião Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
São José do Vale do Rio Preto, realizada aosvinte e três dias do mês demaiodo ano de dois mil e dezessete, sob a
presidência do Sr. VereadorFrancisco Lima Bulhões, com a presença dos VereadoresFelipe Machado Cairo Baltazar,
Marcelo Rabello Neves, Luis Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves,
Josélia dos Santose Fábio Meireles Guerra Júnior que assinaram o livro de presençae, havendo número legal, às
dezessete horas e quarenta minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou
oVereador Felipe Baltazar para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Segundo
Secretário, Vereador Claudio Ramos fizesse a leitura da ata de nº 24, da sessão ordinária do dia dezoito de maio de dois
mil e dezessete, que, depois de lida, foiaprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. A seguir, solicitou que o
Vereador Felipe Baltazar fizesse a leitura do Expediente, do qual constava o Ofício GP nº 346/17, de protocolo nº 512/17,
que encaminhava cópia da Lei Municipal nº 2.719; Ofício GP nº 366/17, de protocolo nº 513/17, que informa o encaminha-
mento da Indicação nº 401/17 aos setores competentes; o Projeto de Lei nº 514/17, de autoria da Mesa Diretora, que
procede a Revisão Geral dos Vencimentos dos Servidores do Poder Legislativo; o Projeto de Lei nº 514/17, de autoria da
Mesa Diretora, que cria a Ouvidoria na Câmara Municipal; as Indicações Legislativasde nºs 511/17, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões, e nº 516/17, de autoria do Vereador Fabio Guerra; e o Ofício nº 13.391/17, de protocolo nº
510/17, do TCE/RJ, que informa a aprovação de contas dos Bens Patrimoniais no período que cita. Terminada a leitura do
Expediente, havendo orador inscrito para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra queiniciou
cumprimentando o senhor Presidente, senhores vereadores, Helena Pereira Esteves, Darly Maria de Lima, Lucimere
Ramos Madeira, Dalci José Cândido, Marta da Silva Moreira Vaz e Antônio Carlos Vilhena de Carvalho. Relatou a
indagação feita pela população em relação ao hospital, destacando que esta Casa Legislativa se encontra sempre atenta
asreivindicações e que a comissão esteve reunida com a Diretora do Hospital Doutora Gleicimar e a pauta foi voltada
para taiscomo tratamento humanizado, falta de sabão para lavar as mãos, a falta de papel toalha e papel higiênico.
Também foi falado sobrea questão de marcação de exames e atendimentos ambulatoriais e emergenciais. Informou que
todas a solicitações foram encaminhadas e que já há informações de que a Secretária de Saúde Rafaela está tomando as
providências.Destacou o comprometimento dos vereadores em buscar soluções para a população. Informou que solici-
tou a Diretora do Hospital assim como a Secretária de Saúde Rafaela um segurança no hospital, ainda que privada, sendo
de extrema necessidade tendo em vista o fato ocorrido no último sábado, onde uma pessoa entrou e tentou agredir a
todos que ali estavam. Relatou também o estado precário em que se encontram as estradas, que pioraram ainda mais
após as chuvas do final de semana, interrompendo o trabalho iniciado pela Secretaria de Obras. Mencionou a entrevista
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dada pelo Secretário Ivan na rádio, onde relatou dar prioridade ao assunto das estradas, como também a falta de
funcionários. Mencionou ainda sobre a questão do lixo que precisa urgentemente ser melhor organizada pela secretaria
competente. Enfatizou por fim, agradecendo ao empenho dos funcionários da Secretaria de Obras no sábado,o operador
de máquinas Jairo, o Abreu que se disponibilizaram para resolver os problemas aonde se solicitava máquina, destacando
o emprenho desses funcionários em pleno fim de semana. Finalizou desejando uma boa noite.Encerrada a lista de
oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação e aprovação em primeiro e
segundo turnos do Projeto de Lei nº 466/17, que trata da abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente
da Secretaria de Saúde, no valor de R$ 550.000,00. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e nove minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,agradecendo e
registrando a presença de todos, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, na forma do inciso 2
do art. 62 e do caput do art. 63 do Regimento Interno, para a próxima quinta-feira, dia vinte e cinco de maio, às 17h30,
quando estarão na Ordem do Diaos projetos de nºs 440/17, que denomina logradouro público na Barrinha, e 486/17, que
institui a Semana Municipal de Enfermagem, além de outros que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu,
Felipe Baltazar, 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 três de
maio de dois mil e dezessete.
GFC

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2017

INSTRUMENTO:Processo administrativo nº 261/2017;
PARTES: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto e a empresa COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 11.620.684/0001-40;
VIGÊNCIA: iniciando-se em 01 de junho de 2017 e findando-se em 01 de junho de 2018;
VALOR:por unidade do item 1 - Papel Higiênico 60 metros x 10cm folha simples com alta qualidade – da marca Reale-
conteúdo 04 rolos por pacote, R$ 6,39 (seis reais e trinta e nove centavos); por unidade do item 2 - Detergente
biodegradável  - conteúdo 500ml – da marca BiobrilhoR$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos); por unidade do item 3 -
Sabão pastoso de coco – conteúdo 500g – da marca Vitral - R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e três centavos); por unidade
do item 4 - lustra móveis brilho seco – conteúdo 500ml – da marca Bry - R$ 13,16 (treze reais e dezesseis centavos); por
unidade do item 5 - Copo descartável 200ml - conteúdo 100 unidades- da marca Copobras -  R$ 4,23 (quatro reais e vinte
e tres centavos); por unidade do item 6 - Copo descartável 300ml - conteúdo 100 unidades - da marca Copobras- R$ 6,90
(seis reais e noventa centavos); por unidade do item 7 -  Copo descartável 50ml - conteúdo 100 unidades- da marca
Copobras- R$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos); por unidade do item 8 - Galão de água mineral natural –
conteúdo 20lts – da marca Serra Fluminense -R$ 9,00 (nove reais); por unidade do item 9 - Botija de gás 13 kg – da marca
Supergasbrás- R$ 70,00 (setenta reais); por unidade do item 10 - Pó de café torrado e moído – conteúdo 500g – da marca
Papi - R$ 13,22 (treze reais e vinte e dois centavos); por unidade do item 11 - Açúcar refinado especial – conteúdo 1kg –
da marca Caravelas - R$ 3,53 (três reais e cinquenta e tres centavos); por unidade do item 12 - Papel toalha com 60 toalhas
em folha dupla cada rolo medindo 22cm x 20cm – conteúdo 02 rolos por pacote – da marca sorella -  R$ 4,23 (quatro reais
e vinte e tres centavo); por unidade do item 13 - Limpador diluído limpeza pesada – conteúdo 500ml – da marca Ual - R$
7,37 (sete reais e trinta e sete centavos); por unidade do item 14 - Esponja de aço contendo cada pacote 04 unidades –
conteúdo 60 gramas o pacote – da marca Limpano - R$ 2,00 (dois reais); por unidade do item 15 - Cloro - conteúdo 02
litros – da marca Cortex - R$ 3,73 (três reais e setenta e três centavos); por unidade do item 16 - Detergente em pó multi-
ação  - conteúdo 1kg – da marca Invicto - R$ 8,55 (oito reais e cinquenta e cinco centavos); por unidade do item 17 - Saco
alvejado para chão medindo 45x69 cm – da marca Dimave - R$ 4,63 (quatro reais e sessenta e tres centavos); por unidade
do item 18 - Saco para lixo 30 litros - embalagem com 10 unidades medindo 59x62 cm -  da marca Pralixo - R$ 2,72 (dois reais
e setenta e dois centavos); por unidade do item 19 - Saco para lixo 50 litros - embalagem com 10 unidades  medindo
63cmx80 cm - da marca Pralixo - R$ 3,28 (três reais e vinte e oito centavos); por unidade do item 20 - Saco para lixo 100
litros – embalagem com 05 unidades medindo 75cmx1,05 cm - da marca Pralixo  - R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco
centavos); por unidade do item 21 - Odorizante de ambiente – conteúdo 400ml – da marca airwick - R$ 10,42 (dez  reais e
quarenta e dois centavos); por unidade do item 22 - Desinfetante 2 litros para piso geral – da marca cortex - R$ 6,00 (seis
reais); por unidade do item 23 - Biscoito maisena granel – conteúdo 3,5 kg – da marca Estrela - R$ 43,77 (quarenta e três
reais e setenta e sete centavos); por unidade do item 24 - Biscoito cream crakers granel – conteúdo 2,0kg – da mraca
Estrela R$ 26,58 (vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos); por unidade do item 25 - Filtro de papel para coar café 103
– conteúdo 30 coadores – da marca Pimpinella - R$ 3,78 (três reais e setenta e oito centavos); por unidade do item 26 -
Álcool etílico hidratado 92,8º - conteúdo 1 litro – da marca cooperal - R$ 8,21 (oito reais e vinte e um centavos); por
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unidade do item 27 - Esponja dupla face antibactérias conteúdo 03 unidades por pacote – da marca Limpano - R$ 4,59
(quatro reais e cinquenta e nove centavos); por unidade do item 28 - Soda caustica – conteúdo 400g – da marca córtex
- R$ 10,60 (dez reais e sessenta centavos); por unidade do item 29 - Sabonete líquido perfumado conteúdo 5 litros – Não
cotou; por unidade do item 30 - Pano multi-uso medindo 50x30cm – da marca Limpano - R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta
e tres centavos); por unidade do item 31 - Flanela 28x48 cm – da marca Panobom - R$ 2,65 (dois reais e sessenta e cinco
centavos); por unidade do item 32 - Fósforo pacote com 10 caixas contendo 40 palitos cada caixa- da marca Paraná - R$
3,05 (tres reais e cinco centavos); por unidade do item 33 - Alimento achocolatado em pó instantâneo – conteúdo 400g
– da marca Toddy - R$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos); por unidade do item 34 - Leite UHT desnatado –
conteúdo 1 litro – da marca Lac - R$ 3,31 (três reais e trinta e um centavos); por unidade do item 35 - Leite UHT integral
– conteúdo 1 litro – da marca Lac - R$ 3,26 (três reais e vinte e seis centavos); por unidade do item 36 - Margarina cremosa
com sal – conteúdo 500g – da marca Vigor - R$ 5,31 (cinco reais e trinta e um centavos); por unidade do item 37 - Manteiga
extra com sal – conteúdo 500g – da marca Rei Minas -  R$ 18,04 (dezoito reais e quatro centavos); por unidade do item
38- Pilha AA – alcalina embalagem com 02 unidades – da marca Rayovac - R$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove
centavos);  por unidade do item 39 - Pilha AAA – alcalina embalagem com 02 unidades - da marca Rayovac - R$ 8,16 (oito
reais e dezesseis centavos); por unidade do item 40 – Pão francês – não cotou; por unidade do item 41 – Queijo prato–
Kg – da marca Quatá - R$ 31,93 (trinta e um reais e noventa e três centavos); por unidade do item 42 – Presunto– Kg- da
marca Resende - R$ 29,73 (vinte e nove reais e setenta e três centavos); por unidade do item 43 – Néctar de frutas –
embalagem tetra pak – conteúdo 1 litro – da marca Aro - R$ 6,46 (seis reais e quarenta e seis centavos); por unidade do
item 44– Refrigerante  – conteúdo 2 litros- da marca Antartica - R$ 7,09 (sete reais e nove centavos); por unidade do item
45 Requeijão cremoso –  conteúdo 200g – da marca Itambé - R$ 7,18 (sete reais e dezoito centavos); por unidade do item
46 Queijo Minas artesanal – da marca Da Fazenda-  R$ 16,18 (dezesseis reais e dezoito centavos).Totalizando R$5.438,48
(cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), máximo mensal;
PROGRAMA DE TRABALHO:10.001.01.031.001.2.001-3.3.90.39-01;
DATA DA ASSINATURA:01 de junho de 2017.

Michele Cabral Tavares
Gerente Técnico Financeira

Matrícula: 112-2

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2017

INSTRUMENTO:Processo administrativo nº 262/2017;

PARTES: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto e a empresa POSTO CASTELO LTDACNPJ 31.119.548/
0001-89;

VIGÊNCIA:iniciando-se em 01 de junho de 2017 e findando-se em 01 de junho de 2018;

VALOR:Gasolina Comum no valor de R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos) por litro, totalizando R$5.775,00
(cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais) máximo mensal.

PROGRAMA DE TRABALHO:11.11.01.031.001.2.001-3.3.90.30.01;

DATA DA ASSINATURA:01de junho de 2017.

Michele Cabral Tavares
Gerente Técnico Financeira

Matrícula: 112-2



SÃO JOSÉ
02 de Junho de 2017

DIÁRIO OFICIAL

PODER   EXECUTIVO INTERNET  REPRODUÇÃO  9ANO VIII Nº 1171
Sexta - Feira

SÃO JOSÉ
02 de Junho de 2017

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

ANO VIII Nº 1171
Sexta - Feira


