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Ata nº 42/21

Ata da Quadragésima Segunda Reunião Ordinária do Primeiro Ano
da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr. Vereador Marcos
Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana
Gonçalves Nardy, Adriano Martins de Oliveira, Daniela Aparecida
de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias,
Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco
dos Santos, e havendo número legal às dezessete horas e quarenta
e cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana
Nardy para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr.
Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura
da Ata nº 41 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e seis de
agosto de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada na
forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, 1º Secretário que fizesse a
leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP
nº 446/21, de protocolo nº 1.128/21 que encaminha informações com
relação ao ofício da Câmara sobre acervo cultural e histórico; Ofício
GP nº 448/21, de protocolo nº 1.129/21 que encaminha informações
em atenção ao Requerimento nº 1.004/21 (Ofício nº 263/21); Ofício
GP nº 450/21, de protocolo nº 1.130/21 que informa encaminhamento
de indicações legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº
451/21, que encaminha o Projeto de Lei nº 1.138/21 – PPA 2022/2025
(Plano Plurianual); Ofício GP nº 452/21, de protocolo nº 1.139/21 que
encaminha informações em atenção ao Requerimento nº 994/21
(Ofício nº 266/21); as Indicações Legislativas de nºs 1.135 a 1037/21,
de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nº 1.131/21, de autoria
do Vereador Raphael Branco; o Requerimento de Informações nº
1.140/21, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura
Municipal e Segurança Pública; e as Moções de Aplausos de nºs
1.124/21 ao Sr. Iranildo Silva, nº 1.125/21 ao Sr. Gilmar Scali, nº
1.126/21 ao Sr. Maicson Bento, nº 1.127/21 ao Sr. Marco Aurélio
Ferreira de Souza, todas de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho;
as Moções de Aplausos de nºs 1.132/21 a Sra. Nádia Cristina da
Silva Amorim Fontainha, nº 1.133/21 a Sra. Adriana Mattos, e nº
1.134/21 ao Sr. José Eugênio Apolo Duarte, todas de autoria do
Vereador Raphael Branco. A seguir, havendo oradores inscritos para
a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcos Machado
que iniciou desejando boa noite a todos. Agradeceu a todos os
servidores da Secretaria de Obras, destacando o quanto são
fundamentais e o quanto vem se dedicando, realizando um belíssimo
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trabalho. Agradeceu também ao Poder Executivo por estar atendendo as solicitações e demandas que a Casa Legislativa
tem feito, citando ainda a pavimentação asfáltica que vem sendo realizada na Estrada da Grota Funda através de uma
indicação de sua autoria. Agradeceu a Defesa Civil de nossa cidade pela retirada de uma moita de bambu que caiu no Rio
Preto, na altura de Contendas, que estava acumulando lixos e animais mortos, o mesmo estava causando transtornos e
possíveis problemas à saúde da população de maneira geral. Ressaltou ainda a necessidade de uma limpeza em toda
margem e trajeto do Rio Preto. Mencionou que esteve visitando a Secretaria de Saúde, constatando uma grande fila de
munícipes a espera de exames. Relembrou e cobrou que parte da verba aprovada nesta Casa seria destinada a compra
destes exames. Destacou que a Saúde é um ponto que precisa muito melhorar em nossa cidade, afirmando que estarão
lutando para que isso aconteça. Finalizou registrando sua gratidão aos pares por toda trajetória, caminhada e união até
aqui, ressaltando o quanto querem ver nosso Município melhorar e crescer, e destacou o quanto é gratificante ouvir a
população elogiando a forma que estão trabalhando na cidade. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Francisco Bulhões que iniciou desejando boa noite a todos. Agradeceu a Defesa Civil pelo trabalho realizado no
bairro de Contendas, retirando a moita de bambu que estava causando transtornos. Citou que esteve em alguns bairros da
nossa cidade: na comunidade da Grota Fruta, relatando que a mesma está sendo preparada para receber uma pavimentação
asfáltica; no bairro do Irís, que diante algumas solicitações, também receberá pavimentação asfáltica; no bairro de Águas
Claras, especificamente na Rua Geraldo Menezes Cortes, pontuando que a mesma estava passando por transtornos e que
no momento a Secretaria de Obras vem sanando os problemas; e também no bairro de Jaguara, que necessita de uma rede
de captação de água pluvial e uma rede de esgoto na Rua Altair Morelli. Com isso registrou sua alegria, satisfação e
gratidão à Secretaria de Obras e ao Poder Executivo por todos os atendimentos que estão sendo realizados. Destacou a
lamentável situação da Saúde em nosso Município, ressaltando uma grande demanda de munícipes que necessitam de
exames e atendimentos, que no momento se encontra em escassez, pontuando ainda a necessidade de ações mais efetivas,
de um olhar mais minucioso e humano por parte da Secretaria de Saúde. Finalizou mencionando a realização de um
requerimento de informações feito pela Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança Pública, em busca
de esclarecimentos sobre a ausência de energia elétrica no Conjunto Renascer, onde os moradores receberam suas casas
já com essa falta, pontuando que aguarda respostas o quanto antes para sanar o problema. Inscrita para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Pontuou a delicada
situação que os moradores do Conjunto Renascer vêm enfrentando com a ausência de energia elétrica em suas casas,
ressaltando a falta de respeito por parte da empresa Enel. Ressaltou uma questão preocupante que os munícipes da nossa
cidade estavam enfrentando com a Viação Teresópolis, a empresa que realiza o interurbano São José – Teresópolis e vice-
versa, diante a escassez de horários durante toda pandemia, citando ainda que muitos que aqui residem dependem e
necessitam desse transporte para trabalhar ou estudar e que, após uma grande luta, houve o retorno de alguns horários
para esta linha. Finalizou registrando sua alegria e gratidão a Viação Teresópolis por adequarem e trazerem os novos
horários, garantindo o direito da população de ir e vir, agradecendo ainda aos demais que também lutaram para o que
mesmo acontecesse. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação
em segundo turno dos projetos de Lei nº 1.020/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho que denomina a Rua
Edgard Pontes, na localidade do Pião; e nº 1.076/21, de autoria do Vereador Raphael Branco que denomina a Rua Djalma da
Costa Carvalho, no Brucussu; em primeiro turno o projeto de Lei nº 1.060/21, de autoria do Poder Executivo que denomina
a Usina Jorge da Silva Malheiros, no Parque de Exposições em Águas Claras; e as Indicações Legislativas de nºs 1.109,
1.110 e 1.112/21, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, e nºs 1.108 e 1.122/21, de autoria do Vereador Marcos Machado.
Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais às dezoito horas e trinta e três
minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, marcando a próxima reunião
ordinária para o próximo dia dois de setembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia em
segundo turno o projeto de Lei nº 1.060/21, que denomina a Usina Jorge da Silva Malheiros, além de outros projetos que
forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos
integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem
de direito. São José do Vale do Rio Preto, em trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um. GLCO.

Ata nº 43/21

Ata da Quadragésima Terceira Reunião Ordinária do Primeiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antonio Machado, com a participação dos Srs. Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida
de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves e
Raphael Branco dos Santos, e havendo número legal às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação
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regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente convidou o Vereador Francisco Bulhões para fazer a
leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que a Vereadora Adriana Nardy fizesse a leitura da Ata
nº 42 da Sessão Ordinária realizada no dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e um que, depois de lida foi aprovada
na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, 1º
Secretário que fizesse a leitura das matérias no Expediente do qual constavam o Ofício GP nº 454/21, de protocolo nº
1.143/21 que solicita indicação de dois representantes para representar o Legislativo no CMDCA; Ofício GP nº 455/21, de
protocolo nº 1.144/21 que encaminha informações em atenção ao Requerimento nº 928/21 (Ofício nº 264/21); o Projeto de
Lei nº 1.142/21, de autoria do Vereador Marcelo Neves que determina obrigatoriedade da manutenção de Psicólogo nas
Escolas Públicas de Ensino Infantil e Fundamental no Município; e as Indicações Legislativas nº 1.141/21, de autoria do
Vereador Marcelo Neves, e nº 1.145/21, de autoria do Vereador Marcos Machado. A seguir, havendo oradores inscritos
para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Parabenizou
o Vereador Luis de Souza pelo seu aniversário. Registrou sua preocupação pela falta de segurança e proteção em nosso
Município, citando ainda comentários que alarmaram toda a cidade nos últimos dias, cujos mesmos trouxeram insegurança
a grande parte da população. Mencionou uma apresentação realizada nesta Casa ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo,
onde a mesma sugeriu a implantação da Guarda Municipal neste Município, pontuando que traria uma maior segurança
para toda a população. Destacou o quão importante é investir em obras, na educação e na saúde, mas também o quanto é
necessário investir na segurança para todos. Finalizou pedindo o apoio dos seus pares para estarem juntos nessa luta e
deixou o seu apelo ao Poder Executivo, pontuando a urgência de um reforço na segurança em nossa cidade, solicitando
também uma atenção especial e um olhar mais atento a essa realidade. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna
o Vereador Marcelo Neves que iniciou desejando boa noite a todos. Mencionou a chegada do Projeto de Lei do Plano
Plurianual nesta Casa, pontuando que o mesmo enfatiza a prevenção e combate ao crime, ressaltando que luta pelo mesmo
e também para uma implantação da Guarda Municipal em nosso Município há alguns anos, destacando que não é necessário
acontecer uma tragédia para que atitudes sejam tomadas. Mencionou que São José do Vale do Rio Preto é uma cidade que
todos se conhecem e que a mesma vem crescendo muito, relatando a necessidade de acompanhar este desenvolvimento.
Finalizou pedindo a união de todos os poderes em busca da implantação da Guarda Municipal em nossa cidade, mencionando
que a segurança deve ser uma prioridade, assim como a saúde e a educação, sugerindo ainda convidar o Secretário
responsável para maiores esclarecimentos do que será feito em relação a esta situação. Encerrada a lista de inscritos para
a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a aprovação em segundo turno do projeto de Lei nº 1.060/21, de
autoria do Poder Executivo que denomina a Usina Jorge da Silva Malheiros, no Parque de Exposições em Águas Claras; o
Requerimento de Informações nº 1.140/21, de autoria da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura Municipal e Segurança
Pública; e as Indicações Legislativas de nºs 1.135 a 1037/21, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, e nº 1.131/21, de
autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações
Pessoais às dezoito horas e vinte minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos,
marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia nove de setembro, às dezessete horas e trinta minutos, quando
estarão na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões,
Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e
achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em dois de setembro de dois mil e vinte
e um. GLCO.

ATO DA MESA DIRETORA

Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 26, de 15 de setembro de 2021.

Altera o Inciso III, do Artigo 215, da Lei Orgânica do Município de São José do Vale do Rio Preto.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO
PRETO, nos termos que dispõe o artigo 63, § 2º da LOM;

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e nos promulgamos a seguinte Emenda à Lei Orgânica Municipal:

Art. 1º – O Inciso III, do art. 215 da Lei Orgânica Municipal passa a viger com a seguinte redação:
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“Art. 215 – ...

...
III – A celebração de convênio com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro –

EMATER/Rio – ou órgão que o venha suceder, para a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural no
Município, com a dotação de até 1% (um por cento) do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, a ser transferida
através de duodécimos”.

Art. 2º – Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 15
de setembro de 2021.

FRANCISCO  LIMA  BULHÕES
Primeiro Secretário

ADRIANA  GONÇALVES  NARDY
Segunda Secretária

MARCOS  ANTONIO  MACHADO
Presidente

ADRIANO  MARTINS  DE  OLIVEIRA
Vice-Presidente
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