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ATAS DE SESSÕES ORDINÁRIAS

Ata nº 033/19

Ata da Trigésima Terceira Reunião Ordinária da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos um dia do mês de agosto do ano de dois
mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões,
com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Adriano
Martins de Oliveira, Josélia dos Santos, Fábio Meireles Guerra
Júnior, Luís Carlos da Silva e Marcelo Rabello Neves que
assinaram o livro de presença e havendo número legal, às
dezessete horas e cinquenta e seis minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o
Pastor Claudio para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Cláudio
Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 32 da Sessão
Ordinária do dia vinte e sete de junho do ano de dois mil e
dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador
Fábio Meireles Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente,
de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constavam o Ofício nº 380/19 do
TRE que solicita disponibilização de CPD para agendamento
de biometria no Cartório Eleitoral do Município, o Projeto de
Lei nº 600/19 do Poder Executivo que altera o art. 4º e os
anexos I e II da LC no 71 de 01 de julho de 2019, o Projeto de
Lei nº 608/19 do Poder Executivo que altera a LC no 46 de 26
de agosto de 2013, que cria cargo de assessor Jurídico da Sec.
Saúde, o Projeto de Lei nº 579/19 do Poder Executivo que cria
o cargo em comissão de assessor de Políticas Públicas, o
Projeto de Lei nº 679/19 do Poder Executivo que autoriza
concessão de subvenção a Liga Riopretana e Universidade
Católica de Petrópolis, o Ofício GP nº 485/19 de Protocolo
Cameral 663/19 que encaminha resposta Requerimento de
Informações  do Vereador Cláudio referente A Secretaria  de
Meio ambiente, o Ofício GP nº 486/19 de Protocolo Cameral
664/19 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de
Planejamento, o Ofício GP nº 484/19 de Protocolo Cameral
662/19 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações do Vereador Cláudio referente  a Secretaria de
Obras, o Ofício GP nº 483/19 de Protocolo Cameral 661/19
que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do
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Vereador Cláudio referente a Secretaria de Obras, o Ofício GP no 477/19 de Protocolo Cameral 657/19 que
encaminha resposta  ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de
Administração, o Ofício GP nº 470/19 de Protocolo Cameral 651/19 que encaminha resposta ao Requerimento
de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Obras, o Ofício GP nº 474/19 de Protocolo
Cameral 655/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a
Secretaria de Obras, o Ofício GP nº 467/19 de Protocolo Cameral 648/19 que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Obras, o Ofício GP nº 495/19 de
Protocolo Cameral 673/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio
referente a Secretaria de Meio Ambiente, o Ofício GP nº 488/19 de Protocolo Cameral 666/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Planejamento,  o
Ofício GP nº 493/19 de Protocolo Cameral 671/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações
do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Administração, o Ofício GP nº 492/19 de Protocolo Cameral
670/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria
de Administração, o Ofício GP nº 491/19 de Protocolo Cameral 669/19 que encaminha resposta ao Requerimento
de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Administração, o Ofício GP nº 490/19 de Protocolo
Cameral 668/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a
Secretaria de Planejamento, o Ofício GP nº 468/19 de Protocolo Cameral 649/19 que encaminha resposta
Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Procuradoria Geral do Municipio, Ofício GP
nº 449-A/19 de Protocolo Cameral 630/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador
Cláudio referente a Secretaria de Educação, Ofício GP nº 449/19 de Protocolo Cameral 631/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Educação, Ofício GP
nº 473/19 de Protocolo Cameral 654/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador
Cláudio referente a Secretaria de Educação, ofício GP nº 466/19 de Protocolo Cameral 647/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretarias de Obras, Ofício GP
nº 469/19 de Protocolo Cameral 650/19 que encaminha resposta ao Requerimento Requerimento de Informações
do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Ação social, Ofício GP nº 471/19 de Protocolo Cameral 652/19
que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Meio
Ambiente, o Ofício GP nº 481/19 de Protocolo Cameral 660/19 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Meio Ambiente, ofício GP nº 476/19 de Protocolo
Cameral 656/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a
Secretaria de Administração, Ofício GP nº 478/19 de Protocolo Cameral 658/19 que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Administração, Ofício GP
nº 498/19 de Protocolo Cameral 675/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações  do Vereador
Cláudio referente a Secretaria de Administração, Ofício GP nº 502/19 de Protocolo Cameral 678/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Educação, Ofício GP
nº 496/19 de Protocolo Cameral 674/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador
Cláudio referente a Secretaria de Educação, Ofício GP nº 499/19 de Protocolo Cameral 676/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Educação, Ofício GP
nº 489/19 de Protocolo Cameral 667/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador
Cláudio referente a Secretaria de Planejamento, Ofício GP nº 494/19 de Protocolo Cameral 672/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Educação, Ofício GP
nº 487/19 de Protocolo Cameral 665/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador
Cláudio referente a Secretaria de Planejamento, Ofício GP nº 501/19 de Protocolo Cameral 677/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio referente a Secretaria de Educação, Ofício GP
nº 496/19 de Protocolo Cameral 674/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador
Cláudio referente a Secretaria de Educação, o Ofício GP nº 472/19 de Protocolo Cameral 653/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio da Secretaria de Administração, Ofício GP
nº 446/19 de Protocolo Cameral 627/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador
Cláudio da Secretaria de Obras, ofício GP nº 465/19 de Protocolo Cameral 646/19 que encaminha resposta ao
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Requerimento de Informações do Vereador Cláudio da Secretaria de Obras, Ofício GP nº 445/19 de Protocolo
Cameral 626/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio a Secretaria
de Educação, Ofício GP nº 462/19 de Protocolo Cameral 643/19 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações do Vereador Cláudio a Secretaria de Obras, Ofício GP nº 463/19 de Protocolo Cameral 644/19
que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Meio Ambiente,
Ofício GP nº 462/19 de Protocolo Cameral 642/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações
do Vereador Cláudio à Secretaria de Obras, Ofício GP nº 453/19 de Protocolo Cameral 625/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Meio Ambiente, Ofício GP
nº 458/19 de Protocolo Cameral 639/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações  do Vereador
Cláudio à Secretaria de Obras, Ofício GP nº 440/19 de Protocolo Cameral 623/19 que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Obras, Ofício GP nº 456/19 de Protocolo
Cameral 637/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria
de Meio Ambiente, Ofício GP nº 460/19 de Protocolo Cameral 641/19 que encaminha resposta ao Requerimento
de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Meio Ambiente, Ofício GP nº 457/19 de Protocolo Cameral
638/19 que encaminha resposta Req. Informações Ver. Cláudio ref. A Sec. Obras. O Ofício GP nº 464/19 de
Protocolo Cameral 645/19 que encaminha resposta Req. Informações Ver. Cláudio ref. A Sec. Meio Ambiente.
O Ofício GP nº 459/19 de Protocolo Cameral 640/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações
do Vereador Cláudio à Secretaria de Obras, Ofício GP nº 455/19 de Protocolo Cameral 636/19 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Meio Ambiente, Ofício GP
nº 453/19 de Protocolo Cameral 634/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador
Cláudio à Secretaria de Turismo,  Ofício GP nº 448/19 de Protocolo Cameral 629/19 que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Educação, Ofício GP nº 450/19 de Protocolo
Cameral 632/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria
de Educação, Ofício GP nº 454/19 de Protocolo Cameral 635/19 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Meio Ambiente, Ofício GP nº 452/19 de Protocolo Cameral
633/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Ação
Social, Ofício GP nº 447/19 de Protocolo Cameral 628/19 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Ação Social, Ofício GP nº 442/19 de Protocolo Cameral
624/19 que encaminha resposta ao  Requerimento de Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Ação
Social, Ofício GP nº 439/19 de Protocolo Cameral 622/19 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações do Vereador Cláudio à Secretaria de Ação Social, Ofício GP nº 438/19 de Protocolo Cameral
621/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do  Vereador Claudio à Ação Social, Ofício
GP nº 437/19 de Protocolo Cameral 620/19 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações do
Vereador Cláudio à Secretaria de Ação Social, Ofício GP nº 419/19 de Protocolo Cameral 596/19 de referente
a solicitação de autorizar o setor Técnico para projetos, Ofício GP nº 378/19 de Protocolo Cameral 573/19
solicitando indicação de nomes para CMDCA, Ofício GP nº 577/19 de Protocolo Cameral 577/19 que referente
a Resposta de indicação legislativa do Vereador Fábio Guerra, Ofício GP nº 381/19 de Protocolo Cameral
576/19 referente a Resposta de indicação legislativa do vereador Francisco Bulhões, Ofício GP nº 386/19 de
Protocolo Cameral 575/19 que encaminha resposta ao requerimento de informação do Vereador Cláudio,  Ofício
SECCT nº 194/19 de Protocolo Cameral 618/19 que solicita Encaminhamento de Membro desta Casa para
compor Comissão, Projeto de Lei nº 681/19 do Vereador Fabio Guerra que Denomina Rua Orlando José, em
Pedras Brancas, Projeto de Lei nº 683/19 do Vereador Fabio Guerra que Institui Agosto Lilás, Requerimento de
Informação nº 690/19 do Vereador Francisco Bulhões de Emendas encaminhadas ao Município pelo Deputado
Sóstenes, Requerimento  de Moção de Repúdio nº 688/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões à Produza/
Águas Rio Preto, Requerimento de Moção de Aplauso nº 685/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões ao Sr.
Elixandre dos Santos Kappler, Requerimento de Moção de Aplauso nº 687/19 do Vereador Francisco Lima
Bulhões ao Sr. Josué de Paiva, Requerimento de Moção de Aplauso nº 686/19 do Vereador Francisco Lima
Bulhões ao Sr. Felipe dos Santos Duarte, Requerimento de Moção de Aplauso nº 612/19 do Vereador Francisco
Lima Bulhões à Sra. Rosanea Pinto de Souza Dias, Requerimento de Moção de Aplauso nº 613/19 do Vereador
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Francisco Lima Bulhões ao Sr. Cirlan dos Santos, Requerimento de Moção de Aplauso nº 614/19 do Vereador
Francisco Lima Bulhões ao Sr. João Batista Zimbrão Morais, Requerimento de Moção de Aplauso nº 615/19
do Vereador Francisco Lima Bulhões à Sra. Vera Lucia Pereira Zimbrão, Requerimento Moção de Aplauso
nº 616/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões ao Sr. Vicente de Paula dos Santos, Indicação Legislativa
nº 598 /19 do Vereador Claudio V. Ramos de Implantação de praça pública em São Lourenço, Indicação
Legislativa nº 593/19 do Vereador Cláudio V. Ramos de Pavimentação Asfáltica na Estrada São Roque, São
Lourenço, Indicação Legislativa nº 601/19 do Vereador Cláudio V. Ramos de Instalação de playground em
Pedras Brancas, Indicação Legislativa nº 602/19 do Vereador Cláudio V. Ramos de Instalação de playground
Águas Claras, Indicação Legislativa nº 603/19 do Vereador Cláudio V. Ramos de Instalação de playground em
São Lourenço, Indicação Legislativa nº 604/19 do Vereador Claudio V. Ramos de Instalação de playground em
Roçadinho, Indicação Legislativa nº 694/19 do Vereador Marcelo Neves de Pavimentação Asfáltica e Roçada
na Rua Agenor Reis em Jaguara, Indicação Legislativa nº 691/19 do Vereador Marcelo Neves de Pavimentação
Estrada das Palmeiras, Indicação Legislativa nº 692/19 do Vereador Marcelo Neves de Pavimentação Asfáltica
Rua José Queiroz Caputo em Jaguara, Indicação Legislativa nº 693/19 do Vereador Marcelo Neves de Construção
de abrigo de ônibus no Iris, Indicação Legislativa nº 597/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões de Reforma
dos Vestiários e Quadra Rubens Faraco, Indicação Legislativa nº 605/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões
de Colocação rede de água potável na Rua Luzia G. Medeiros em Barrinha, Indicação Legislativa nº 606/19 do
Vereador Francisco Lima Bulhões de Tapa Buracos na Estrada do Íris, Indicação Legislativa nº 609/19 do
Vereador Fábio Guerra de Iluminação Pública na Sta. Fé, Servidão Melquizedeque da Costa Bezerra, Indicação
Legislativa nº 610/19 do Vereador Fábio Guerra de Iluminação Pública Rua Antônio Rocha Branco na Glória,
Indicação Legislativa nº 611/19 do Vereador Fábio Guerra de Iluminação Pública Rodovia Bianor Esteves,
Indicação Legislativa nº 617/19 do Vereador Adriano Martins de Instalação de Bicicletário na Rua Cel. Francisco
Limongi e Pça. João Werneck, Indicação Legislativa nº 680/19 do Vereador Fábio Guerra de Faixa de pedestre
no Brucussu,  Indicação Legislativa nº 682/19 do Vereador Fábio Guerra de Serviço de capina na Rua Agenor
Reis na Jaguara, Indicação Legislativa nº 684/19 do Vereador Fábio Guerra de Pavimentação Asfáltica na Rua
Agenor Reis na Jaguara, Indicação Legislativa nº 689/19 do Vereador Adriano Martins de Passarela almofadada
na Rua Cel. Francisco Limongi, Indicação Legislativa nº 695/19 do Vereador Marcelo Neves de Quebra Molas
em frente à Escola Santa Izabel, Requerimento do Uso da Tribuna Livre do Sr. Glauber de Souza Carvalho de
Protocolo Cameral nº 619/19. Durante a leitura, os vereadores Cláudio V. Ramos e Marcelo Neves, solicitaram
através da comissão Justiça e Redação para que fosse incluído na ordem do dia 06/08/19 o projeto de lei
679/19, solicitando que fosse dado o parecer verbas das Comissões de Justiça e Redação, Orçamento, Finanças
e Fiscalização, Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, Urbanismo e Infraestrutura Municipal, imediatamente
realizada pelo o presidente e assim deliberada pelos demais pares. Finda a leitura do Expediente, havendo
oradores inscritos para a fala do Expediente, usou a tribuna o vereador Francisco Lima Bulhões que cumprimentou
a todos e fez crítica aos secretários e gestores da municipalidade. Relatou que todos os projetos que chegam na
câmara são votados de imediato e todos aprovados em relação as verbas para melhoria de município. Usou a
tribuna o vereador Marcelo Neves, que cumprimentou a todos e agradeceu o Sr. Valdir por estar onde está hoje
e que tudo começou na sua casa. Agradeceu ao vereador Fábio por estar ajudando com os requerimentos
asfálticos, relatou sobre o pedido de quebra mola em frente à escola Santa Isabel onde já ocorreram vários
acidentes e que a estrada precisa de recapeamento, mas principalmente de sinalização e uma faixa de pedestre
e que não entende o que é prioridade para o secretario, já que fez o sexto requerimento e se trata de crianças,
e que se sente impotente em não poder executar. Relata que está cansado de fazer requerimentos onde não
pode ser atendido e que sempre autorizam verbas, e tudo continua do mesmo jeito e que a câmara faz seu
trabalho mas infelizmente tem que aguardar o executivo. Usou a tribuna o vereador Fábio Guerra que
cumprimentou a todos e agradeceu o Sr. Carlos da empresa C-ComTelecom que está fazendo um ótimo trabalho
de monitoramento na cidade. Ressaltou sobre a saúde que é uma vergonha, que já chegou no hospital e não
tinha diretor, secretário e nem médico obstetra e que o SAMU deveria poder fazer transferências imediatas,
mencionou sobre os postos de saúde que em vários bairros não funcionam ou não tem médico e o legislativo em
todo momento autorizando verbas, falou sobre os pavimentos de São Lourenço e Palmital e entre outros bairros
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e que tudo está protocolado e que tem requerimentos de dois mil e dezessete que ainda não foi feito, como tapa
buracos, capinas entre outros, ressaltou sobre as estradas que estão asfaltando e que realmente tem que fazer
todas as estradas mas que tem que fazer um cronograma e passa para própria população, relatou sobra a
estrada da Glória que está um caos, reforçou novamente que vai pedir a coordenadora do PSF que ela possa
estar tomando providências em relação a falta de médicos, e quem tem que dar um jeito nessa questão do
hospital da falta de medicamento é o prefeito e não os vereadores. Encerrou sua fala pontuando os problemas
da falta da água. Também fez o uso da tribuna o Sr. Glauber Carvalho cumprimentou a todos e pediu
encarecidamente a atenção de todos os vereadores agradecendo a oportunidade ao Presidente da câmara e os
demais vereadores ao uso da tribuna livre. Disse que faria algumas denúncias e pediu atenção de todos do
Plenário, começando as denúncias sobre o funcionamento do hospital e sobre a lei no município, em que o
diretor médico deveria estar todos os dias no hospital e o mesmo não fica,  sendo que a lei diz que ele e
responsável técnico do hospital como também responsável por organizar escala de plantonista, zelando para
que não haja lacunas durante as vinte quatro horas. Disse que foi abordado por um dos funcionários da saúde
e o mesmo relatou que não tem médico para fazer um plantão, que não tinha nenhum profissional para fazer o
atendimento e que o médico diretor da unidade e responsável pelo abastecimento de produtos e insumo de
qualquer natureza, disse que faltam insumos básicos para o atendimento dos munícipes na área da saúde.
Ressaltou ainda sobre as maquinas públicas, que estão sendo cobradas diárias de duzentos reais para utilização
em áreas particulares, sendo que a máquina é de uso público e abastecida por combustível público e está sendo
usada em áreas particulares, disse que na localidade do Queiroz uma propriedade particular foi agraciada com
serviços da máquina da Prefeitura. Mencionou sobre a propriedade que foi doada que deveria ser usada como
centro cultural e essa propriedade está sendo usado pela secretaria de turismo e esporte, e gostaria de saber
onde está o centro de cultura pois a cidade não tem um espaço cultural e que a cultura não existe na cidade.
Relatou que tem documentos de tudo que denunciou. Destacou sobre a lei que todos os funcionários da rede da
educação têm que ter um curso de primeiros socorros, seja nas unidades públicas ou particulares e que querendo
ou não temos uma burocracia para pedir uma ambulância do SAMU. Mencionou sobre a cobrança indevida de
IPTU no município e que é feita aqui na cidade baseada na cobrança do 5º distrito de Petrópolis. Disse que foi
protocolado no gabinete do Prefeito a ajuda dos anjos do resgate para o município e que foi negado. Mencionou
que pediu autorização para que seus funcionários ficassem em frente ao banco Itaú para fazer propaganda dos
seus negócios e foi negado, mas ficou surpreso que para outras empresas foi concedido. Disse que a partir de
agora fará todas as denúncias diretamente ao judiciário. E que se prontifica a doar duas porteiras para fechar
o município, uma para o Rio Bonito e outra para o Poço Fundo, pois o município acabou. Relatou que protocolou
pedindo um redutor de velocidade entre a C-ComTelecom e a biblioteca e que até agora nada foi feito. Disse
ainda que o Prefeito falou em reunião com engenheiros e ex-secretários que não faria nada pelos terrenos e
proprietários de terrenos, que não concederá legalização pois o município não tem propriedades. Encerrou sua
fala agradecendo o Sr. Presidente.  Não havendo ordem do dia e não havendo oradores inscritos para as
explicações pessoais. Às vinte horas e vinte e um minutos o Sr. 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 seis de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete
horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes.
E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a
presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio
Preto, em seis de agosto de dois mil e dezenove. GSS

Ata nº 034/19

Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos seis dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Adriano Martins de Oliveira,
Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Luís Carlos da Silva e Marcelo Rabello Neves que assinaram
o livro de presença e havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos, fazendo a invocação
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regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o vereador Luís Carlos da Silva para fazer a leitura
de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Cláudio Vieira Ramos, fizesse a
leitura da ata de nº 33 da Sessão Ordinária do dia primeiro de agosto do ano de dois mil e dezenove. Logo após,
o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Marcelo Rabello Neves, fizesse a leitura do expediente, de acordo
com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam o Projeto de Lei
nº 702/19 do Vereador Cláudio V. Ramos que Proíbe inauguração e entrega de obras públicas incompletas, o
Requerimento de Moção de Aplausos de Protocolo Cameral nº 703/19 do Vereador Adriano Martins de Oliveira
para Washington Reis de Oliveira, o Requerimento de Moção de Aplausos de Protocolo Cameral nº 704/19 do
Vereador Adriano Martins de Oliveira para o Deputado Estadual Rosenberg Reis de Oliveira, a Indicação
Legislativa nº 696 e 697/19 do Vereador Fábio Guerra de Pavimentação Asfáltica do Morro Grande, Rua
Moreira e Filhos e Rua Pascoal Moreira, a Indicação Legislativa nº 698/19 do Vereador Marcelo Neves de
Pavimentação Asfáltica da Rua Rubens Faraco na Jaguara, a Indicação Legislativa nº 700/19 do Vereador
Claudio V. Ramos para que seja instituído Incentivo Fiscal no âmbito esportivo, a Indicação Legislativa nº
699/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões de Construção de Ciclovia e a Indicação Legislativa nº 701/19 do
Vereador Francisco Lima Bulhões de Recuperação da Ponte em frente ao Pesque Pague. Finda a leitura do
Expediente, não havendo oradores inscritos para a fala do Expediente, passou-se à Ordem do Dia, com a
votação em primeiro e segundo turno do Projeto de Lei nº 679/19 do Poder Executivo que autoriza a concessão
de subvenção para CMDC, o Requerimento Informação nº 690/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões que
solicita informação sobre todas as verbas encaminhas pelo Deputado Federal Sóstenes Cavalcante para São
José, as Indicações Legislativa  de n.ºs 604, 603, 602, 601, 593, 598/19 do Vereador Cláudio V. Ramos, as
Indicações Legislativas de n.ºs 606, 605, 597/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões, as Indicações Legislativas
de n.ºs 693, 692, 691, 695/19 do Vereador Marcelo Neves, as Indicações Legislativas de n.ºs 689, 617/19 do
Vereador Adriano Martins, as Indicações Legislativas n.ºs 684, 682, 680, 609/19 do Vereador Fábio Guerra, o
Requerimento de Informação nº 690/19 do Vereador Francisco Bulhões de Emendas encaminhadas ao Município
pelo Deputado Federal Sóstenes Cavalcante, o Requerimento de Moção de Repúdio nº 688/19 do Vereador
Francisco Lima Bulhões à empresa Produza/Águas Rio Preto, o Requerimento de Moção de Aplausos nº
685/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões ao Sr. Elixandre dos Santos Kappler, o Requerimento de Moção
de Aplauso nº 687/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões para ao Sr. Josué de Paiva, o Requerimento de
Moção de Aplausos nº 686/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões ao Sr. Felipe dos Santos Duarte, o
Requerimento Moção de Aplausos nº 612/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões à Sra. Rosanea Pinto de
Souza Dias, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 613/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões ao Sr.
Cirlan dos Santos, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 614/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões ao
Sr. João Batista Zimbrão Morais, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 615/19 do Vereador Francisco
Lima Bulhões à Sra. Vera Lucia Pereira Zimbrão, o Requerimento de Moção de Aplausos nº 616/19 do Vereador
Francisco Lima Bulhões ao Sr. Vicente de Paula dos Santos, sendo todos aprovados de forma unanime. Encerrada
a ordem do dia, não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais. Às dezoito horas e dezesseis
minutos o Sr. 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
oito de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de
Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais
relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em oito de agosto de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 035/19

Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos oito dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Adriano Martins de Oliveira,
Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Luís Carlos da Silva, Marcelo Rabello Neves, Fábio Meireles



ANO X nº 1.716 - 2ª-feira
07 de outubro de 20197 INTERNET REPRODUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
http://www.cmsjvrpreto.rj.gov.br

Guerra Júnior e Josélia dos Santos que assinaram o livro de presença e havendo número legal, às dezessete
horas e cinquenta e dois 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. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, fizesse a leitura da ata de nº 34 da Sessão Ordinária do dia seis
de agosto do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meirelles
Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constavam o Projeto de Lei nº 706/19 de autoria da Vereadora Renilda Pereira que
cria o programa “A fome tem Pressa”, o Requerimento de Audiência Pública nº 710/19 do Vereador Lucas
Rabello à SOPUT, o Requerimento de Audiência Pública nº 711/19 do Vereador Lucas Rabello à SETEL, a
Indicação Legislativa nº 705/19 de Autoria da Vereadora Renilda Pereira para que o Poder Executivo promova
cessão de terras para a Associação Nossa Senhora do Sorriso, a Indicação Legislativa nº 707/19 do Vereador
Marcelo R. Neves de Pavimentação Asfáltica da Estrada Samambaia, a Indicação Legislativa nº 712/19 do
Vereador Francisco Lima Bulhões de limpeza as margens da Estrada Silveira da Motta. Finda a leitura do
Expediente, havendo oradores inscritos para a fala do Expediente, usou a tribuna o vereador Lucas Rabello,
que cumprimentou a todos e relatou sobre um projeto que tramita na câmara de um cargo de procurador
jurídico da saúde, e que considera desnecessário mais um cargo já que o município tem quatro procuradores
jurídicos. Ressaltou sua indignação sobre a falta de médicos e obstetra no hospital sendo certo que a falta dos
profissionais mencionados a demanda jurídica vai aumentar. Mencionou sobre a parte das finanças do município
que está saudável e falou sobre as emendas parlamentares para aumentar a arrecadação do município. Encerrou
sua fala pontuando sobre outro projeto que está na câmara com relação ao cargo comissionado no SAMU
sendo que o município tem trezentos mil na conta do SAMU, e que ainda não foi utilizado. Também usou a
tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra, que cumprimentou a todos e parabenizou o Moto Clube Águias do
Vale. Pontuou ainda sua indignação sobre a saúde, sobre os postos de saúde que em vários bairros não tem
médicos e que verbas são aprovadas na câmara a tempo todo e que está sempre cobrando a Secretaria e o
Prefeito por melhorias na área da saúde. Elogiou o Sr. Nilson pela coleta de lixo, relatando que não tinha
nenhum caminhão funcionando e atualmente tem quatro caminhões em funcionamento. Encerrou sua fala
agradecendo as comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura, Saúde e Meio ambiente. Logo após,
passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo turno o Projeto de Lei nº 556/19 do Poder
Executivo que Concede Utilidade Pública Municipal Moto Clube Águias do Vale, o Projeto de Lei nº 600/19 do
Poder Executivo que Altera o art. 4º e anexos I e II Complementar no 46 de 26/08/13, o Requerimento de
Moção de Aplausos nº 703/19 do Vereador Adriano Martins  ao Senhor Washington Reis de Oliveira, o
Requerimento de Moção de Aplausos nº 704/19 do Vereador Adriano Martins ao Deputado Estadual Rosenverg
R. de Oliveira, o Requerimento de Audiência Pública nº 710/19 do Vereador Lucas Rabello à SOPUT, o
Requerimento de Audiência Pública nº 711/19 do Vereador Lucas Rabello à SETEL, sendo todos aprovados de
forma unanime. Encerrada a ordem do dia, havendo oradores inscritos para as explicações pessoais o vereador
Lucas Rabello. Logo após, às dezenove horas e três minutos o Sr. 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 treze de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete
horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes.
E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a
presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio
Preto, em treze de agosto de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 036/19

Ata da Trigésima Sexta Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos treze dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Adriano Martins de Oliveira,
Lucas Duarte Rabello, Luís Carlos da Silva, Fábio Meireles Guerra Júnior e Josélia dos Santos que assinaram
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o livro de presença e havendo número legal, às dezessete horas e quarenta minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o vereador Cláudio Vieira Ramos para fazer a leitura
de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o mesmo, fizesse a leitura da ata de nº 35 da
Sessão Ordinária do dia oito de agosto do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que
o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno
Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam o Projeto de Lei nº 715/19 de Autoria do
Vereador Claudio V. Ramos que Regulamenta o exercício dos motoboys, o Projeto de Lei nº 719/19 de Autoria
do Vereador Lucas Rabello que Dispõe sobre publicação mensal de obras no município, o Projeto de Lei nº
720/19 de Autoria do Vereador Fabio Guerra de Castração gratuita de cães e gatos, o Requerimento de Audiência
Pública nº 716/19 do Vereador Lucas Rabello da Comissão do Fest Frango, a Indicação Legislativa nº 714/19 do
Vereador Francisco Lima Bulhões de Construção de Lixeiras padronizadas nos bairros, a Indicação Legislativa
nº 717/19 do Vereador Adriano M. Oliveira de Reparo de Paralelo da Rua Saturnino Teixeira, Valverde, a
Indicação Legislativa nº 718/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões de Colocar placas informativas de
deficientes, gestante e idosos. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a fala do Expediente,
usou a tribuna o vereador Lucas Rabello, que cumprimentou a todos e relatou sobre suas solicitações de
audiência pública com o secretario de obra o Sr. Rogério Caputo, com relação ao tapa buraco e asfalto e com
a comissão da Fest Frango com a Presidente de comissão o Sr. Felipe Baltazar e demais membros e com o Sr.
Marcelo T. Esteves secretário de Turismo Esporte e Lazer. Mencionou sobre o cargo que está sendo solicitado
para secretária de saúde, sendo que município tem muitas prioridades a ser feito. Encerrou sua fala mencionando
sobre a CPI das águas do Rio Preto, que propôs um documento para fiscalizar os gastos e obras. Finalizou
agradecendo a atenção de todos. Usou também a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra, que cumprimentou
a todos mencionou sobre a água do município, que cobrou do Sr. José Renato que se coloque um sistema
emergencial de um caminhão pipa. Relatou sobre o cargo jurídico da saúde e sobre prioridades a serem feitas
em relação a saúde como obstetra e outros. Relatou sobre um comentário da secretaria de saúde que disse que,
quem pega a secretaria vai pegar muito bem. Ressaltou mais uma vez sobre os postos de saúde que estão sem
médicos. Encerrou sua fala pontuando que só vota no que é bom para o município e que cobra, mas o executivo
tem que fazer sua parte. Agradeceu todos os vereadores por terem votado na utilidade pública para o Moto
Clube Águias do Vale e parabeniza a empresa produza que não está medindo esforços para melhoria e que
sabe que o município e bem grande e não consegue servir a todos. Logo após, passou-se à Ordem do Dia, com
a votação em primeiro e segundo turno a Indicação Legislativa nº 705/19 de Autoria da Vereadora Renilda
Pereira para que o Poder Executivo promova cessão de terras para a Associação Nossa Senhora do Sorriso, a
Indicação Legislativa nº 707/19 do Vereador Marcelo R. Neves de Pavimentação Asfáltica da Estrada Samambaia,
a Indicação Legislativa nº 712/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões de limpeza as margens da Estrada
Silveira da Motta, sendo todos aprovados de forma unanime. Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores
inscritos para as explicações pessoais. Às dezenove horas e dezesseis minutos o Sr. Presidente deu por encerrada
a sessão, agradecendo a presença do Presidente da Câmara Municipal de Areal o Sr. Denilson da Silva  e
registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária,
a ser realizada no dia vinte de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem
do Dia, os projetos de Lei que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Fábio Guerra, Primeiro
Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida
e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte de agosto de
dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 037/19

Ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos vinte dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Cláudio Vieira Ramos, Adriano Martins de Oliveira,
Lucas Duarte Rabello, Luís Carlos da Silva, Fábio Meireles Guerra Júnior, Marcelo Rabello Neves, Renilda
Pereira Gonçalves e Josélia dos Santos que assinaram o livro de presença e havendo número legal, às dezessete
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horas e cinquenta  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. A seguir, o Sr. Presidente solicitou
que o vereador Claudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 36 da Sessão Ordinária do dia treze de
agosto do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meirelles
Guerra Júnior, fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso
primeiro, letra B, do qual constava o Projeto de Lei nº 735/19 do Executivo de Credito Adicional Suplementar
para várias ações do Executivo, o Ofício GP nº 529/19 de Protocolo Cameral nº 736/19 do Poder Executivo que
solicita Cópia de áudio da sessão legislativa dia 01/08/19, o Ofício GP nº 524/19 de Protocolo Cameral nº
723/19 de Poder Executivo de resposta das indicações Legislativas dos vereadores Claudio Vieira Ramos,
Marcelo Rabello Neves, Adriano Martins de Oliveira e Fábio Meirelles Guerra, o Ofício GP nº 527/19 de
Protocolo Cameral nº 722/19 de Poder Executivo de Resposta das Indicações Legislativas dos vereadores
Marcelo Rabello Neves e Renilda P. Gonçalves, o Projeto de lei nº 738/19 da Mesa Diretora que Cria Função
Gratificada de Responsável pela Frota da Câmara, o Projeto de Lei nº 737/19 da Vereadora Renilda G. Pereira
que Altera o art 17 da lei 1802/13 criando novo parâmetro para prova do CT, o Requerimento nº 724/19 do
Vereador Adriano M. Oliveira que Requer Moção de Aplausos para o Pastor Alex de Sá, as Indicações
Legislativas nºs 729, 730, 731, 732/19 do Vereador Fábio Meirelles Guerra, as Indicações Legislativas nºs 733
e 734 /19 do Vereador Luís Carlos da Silva. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a
fala do Expediente, usou a tribuna o vereador Lucas Rabello, que cumprimentou a todos e relatou sobre o
documento da CPI das águas do rio preto que foi assinado por quase todos os vereadores, pontuando que em
fevereiro o responsável da empresa afirmou que em noventa dias a população já estaria vendo melhorias em
relação a água e já se passaram seis meses e a única coisa visível e que o serviço piorou e a taxa aumentou
consideravelmente, e que tem populares com mais de cinquenta dias sem água e por isso está fazendo essa CPI
para verificar o que está acontecendo. Mencionou sobre o cargo do SAMU, que tem verbas e que é só fazer
uma seleção e contratar e que não sabe se isso e o correto já que tem uma fila de enfermeiros do concurso no
aguardo para ser chamado, encerrando sua fala dizendo que tem que ser bem analisado esse projeto. Usou
também a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra, que cumprimentou a todos mencionou sobre a água e que
o responsável da empresa produza disse que seria amenizado o problema em noventa dias e até agora não se
vê melhorias. E que a empresa PRODUZA teria que estar fazendo um reflorestamento, recuperação das
matas principalmente onde fica as nascentes e que o sistema hídrico do município e falido. Ressaltou sobre as
estradas que estão sendo asfaltada e sabe o esforço do secretário que são muitos pedidos.  Relatou sobre a
saúde tendo perguntado a secretaria sobre a falta de médicos nos postos do roçadinho e no de contendas, e que
se tem verba para contratar cargo jurídico, tem também para contratar médicos que é fundamental e indispensável
no município. Ressaltou sobre a escola de São Lourenço que pais estão reclamando sobre rachaduras nas
paredes da escola e que pedirá um engenheiro para estar verificando junto com a secretaria de educação para
tranquilizar pais e alunos. Encerrou sua fala pedido atenção dos secretários do meio ambiente em relação as
queimadas e que tem que achar o responsável e multar e que a defesa civil não tem recursos para estar
controlando o folgo e muito menos água. Passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo
turno da Indicação Legislativa nº 717/19 do Vereador Adriano M. Oliveira de Reparo de paralelo, as Indicações
Legislativas nº 718 e 714/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões de construção de Lixeira e Afixação de
placas de atendimentos prioritário, sendo todos aprovados de forma unanime. Encerrada a ordem do dia, não
havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezoito horas e cinquenta 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 Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e dois de
agosto de dois mil e dezenove, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia, os projetos de Lei que
forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Fábio Guerra, Primeiro Secretário, para que tais relatos
integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em vinte e dois de agosto de dois mil e dezenove.
GSS.
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