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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

PORTARIA Nº 21, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022.

O  PRESIDENTE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ
DO VALE DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e nos termos do disposto no art. 5º-A da Resolução
nº 781, de 2005,

RESOLVE:

Art. 1º – Exonerar a partir de 07 de novembro de 2022 a servidora
MARIA ROSIELE BARBOZA DE MELO, nomeada através da
Portaria nº 15 de 30 de maio de 2022, do cargo de provimento em
comissão de Assessora Especial da Presidência.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS ANTONIO MACHADO
Presidente da Câmara Municipal

Ata nº 60/22

Ata da Sexagésima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e
vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antônio
Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy,
Adriano Martins de Oliveira, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat
Dias, Luis de Souza Teixeira 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 regimental, deu início
aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Adriana Nardy para
fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda Secretária, para que
fizesse a leitura da Ata nº 59 da Sessão Ordinária realizada no dia treze
de outubro de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada
na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou o Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse
a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento
Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam:



ANO XIII nº 2.630 - 2ª-feira
07 de novembro de 20222 INTERNET REPRODUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Poder Legislativo

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

Ofício GP nº 406/22, de protocolo nº 1.031/22 que encaminha resposta ao Requerimento nº 983/22 de autoria da Comissão
de Educação, Cultura e Juventude referente ao Projeto de Lei nº 927/22; Ofício GP nº 408/22, de protocolo nº 1.030/22 que
encaminha resposta ao Requerimento nº 982/2 de autoria da Comissão de Saúde e Meio Ambiente; Projeto de Lei nº 1.041,
de autoria dos Vereadores Marcos Machado e Jaqueline Hiat, que dispõe sobre a necessidade de incentivar e promover a
inserção de representantes da terceira idade no mercado de trabalho; Requerimento de Informações nº 1.028/22, de autoria
da Vereadora Daniela de Carvalho; Requerimento de Informações nº 1.029/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio
Ambiente e Defesa do Consumidor; as Indicações Legislativas: nº 1.027/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, nºs
1.032 a 1.037/22, e 1.042/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 1.038 e 1.039/22 – de autoria do Vereador
Francisco Bulhões, e nº 1.043/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins; e o Ofício Circular nº 001/22, de protocolo nº
1.040, da Agência Petrópolis do IBGE, solicitando espaço para a realização de uma reunião sobre o andamento dos
trabalhos do Censo Demográfico de 2022. Encerrada a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Adriana Nardy que iniciou desejando boa noite a todos. Mencionou o Dia do
Professor, salientando, sem desmerecer outras profissões, a importância que a mesma possui, visto que é uma profissão
que forma todas as outras, parabenizando com isso a todos os professores pelo seu dia. Pontuou que principalmente
nesse período pós-pandemia, as dificuldades enfrentadas em salas de aula têm sido enormes, e a necessidade de um apoio
e de um suporte se faz cada vez mais presente, relembrando com isso um pedido feito no ano passado juntamente com a
Vereadora Jaqueline Hiat ao Poder Executivo, que solicitava um suporte de um profissional de Psicologia no ambiente
escolar. Reforçou mais uma vez essa solicitação ao Executivo, citando que espera que o mais rápido possível esses
profissionais possam ser inseridos no quadro da educação, frisando ainda que enquanto estiver a frente no Legislativo,
estará trabalhando em prol da educação. Finalizou felicitando também aos médicos pelo seu dia, enfatizando a importância
que possuem e destacando o quanto os mesmos são crucias na vida das pessoas ainda mais nesse período pós-pandêmico,
visto que muitos estão tentando se tratar e se adequar a uma nova fase e realidade diante as dificuldades enfrentadas
nesse período tão delicado. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia
com a votação e aprovação do Requerimento de Informações nº 1.028/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; do
Requerimento de Informações nº 1.029/22, de autoria da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Defesa do Consumidor; e
das Indicações Legislativas: nº 1.027/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat, nºs 1.032 a 1.037/22, e 1.042/22 – de
autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 1.038 e 1.039/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, e nº 1.043/22 – de
autoria do Vereador Adriano Martins. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às
dezoito horas e doze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando
a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia vinte de outubro, às 17h30,
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 dezoito de outubro de dois
mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 61/22

Ata da Sexagésima Primeira Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Adriano Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Francisco Lima Bulhões,
Luis de Souza Teixeira e Marcelo Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete
horas e trinta e nove minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Josias
Gonçalves para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy,
Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 60 da Sessão Ordinária realizada no dia dezoito de outubro de dois
mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou o Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo
com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 414/22, de protocolo
nº 1.047/22 que encaminha resposta ao Ofício nº 309/22 e cópia de Convênio da Municipalidade com o DER; Ofício GP nº
415/22, de protocolo nº 1.048/22 que informa o encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores competentes; e as
Indicações Legislativas de nºs 1.044/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins, nº 1.049/22 – de autoria do Vereador
Marcos Machado, e nºs 1.050 e 1.051/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a leitura do Expediente,
não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, não havendo Ordem do Dia e nem inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezessete horas e quarenta e nove minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo
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dia vinte e cinco de outubro, às 17h30, 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 vinte de outubro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 62/22

Ata da Sexagésima Segunda Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do
Sr. Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de
Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e
Raphael Branco dos Santos, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e
cinco minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Jaqueline Hiat
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda
Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 61 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte de outubro de dois mil e vinte
e dois que, depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou
o Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 419/22, que encaminha o
Projeto de Lei Complementar nº 1.052/22 que promove alteração na nomenclatura e referência dos cargos de Auxiliar
Administrativo e Auxiliar Administrativo de Saúde, previstos na Lei Complementar nº 46, e altera o Anexo I da Lei
Complementar nº 47; Ofício GP nº 420/22, de protocolo nº 1.053/22, que informa o encaminhamento de indicações legislativas
aos setores competentes; Ofício GP nº 427/22, de protocolo nº 1.054/22 que solicita o arquivamento do Projeto de Lei
Complementar nº 468/22; Ofício GP nº 429/22, de protocolo nº 1.059/22 que encaminha informações em atenção ao Ofício nº
323/22, referente ao Projeto de Lei nº 974/22; as Indicações Legislativas: nº 1.055, 1.057 e 1.058/22 – de autoria do Vereador
Francisco Bulhões, nº 1.056/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nº 1.060 a 1063/22 – de autoria do Vereador
Raphael Branco, e nº 1.064/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado; as Moções de Aplausos de autoria do Vereador
Marcos Machado: nº 1.065/22, ao Sr. Ivan Zanata Filgueiras; nº 1.066/22, a Sra. Patrícia Velasco da Silva; e nº 1.067/22, a Sra.
Carla Nogueira Deslandes de Oliveira. Encerrada a leitura do Expediente, havendo oradores inscritos para a Fala no
Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos, parabenizando o
Vereador Marcos Machado pelo seu aniversário. Expressou sua alegria com a presença dos inúmeros servidores nesta
Casa Legislativa, representando os auxiliares administrativos, enfatizando a importância da busca pelos seus ideais e da
valorização dos servidores municipais. Registrou a presença dos integrantes do Projeto “Bíblia nas Escolas”, discorrendo
sobre a relevância deste projeto para as escolas municipais. Finalizou citando as Moções de Aplausos de sua autoria que
seriam entregues como forma de reconhecimento, carinho e gratidão aos integrantes deste projeto. Inscrito para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna o Vereador Raphael Branco que iniciou desejando boa noite a todos, felicitando o Vereador
Marcos Machado pelo seu aniversário, destacando ainda a importância da presença dos servidores nesta Casa em busca
pelos seus direitos. Registrou mais uma vez o seu repúdio a empresa Enel, relembrando as reivindicações feitas em
audiência pública, ofícios e indicações encaminhadas a esta empresa, as quais até o momento não foram atendidas,
mencionando que estará novamente visitando os locais e que continuará cobrando aquilo que é de direito da população.
Finalizou agradecendo ao Prefeito Municipal e a todos os servidores do Poder Executivo por acolherem o seu pedido e
prontamente realizarem atendimento as famílias necessitadas no bairro do Morro Grande. Inscrito para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos, parabenizando também o Vereador
Marcos Machado pelo seu aniversário. Expressou sua felicidade diante a presença dos auxiliares administrativos do
Município nesta Casa Legislativa, em razão do Projeto de Lei n° 1052/22 recepcionado nesta Casa, cujo mesmo solicita a
troca de referência salarial dos mesmos, pontuando que este projeto será analisado com responsabilidade, mas cita, que
existem outras referências que precisam também ser revistas, pois encontram-se abaixo do valor mínimo, deixando registrado
o seu apoio aos servidores. Reportou-se a fala do Vereador Raphael Branco no que diz respeito a empresa Enel, mencionando
que inúmeros foram os ofícios encaminhados a empresa e que até a presente data não foram atendidos, pontuando ainda
que também encaminhou ofícios à Secretaria de Planejamento em busca de somar força. Discorreu que diante a péssima
prestação de serviços oferecido pela empresa Enel, nosso Município encontra-se com vários pontos que oferecem riscos
à população, dando como exemplo um poste que vem trazendo perigo aos moradores e por quem transita na Rua Irene Lima
localizada no bairro da Barrinha, destacando ainda que esta situação foi passada para a Secretaria de Planejamento e para
a Secretaria de Defesa Civil, sendo informado pelo Secretário de Defesa Civil, Rômulo Bulhões, que estariam identificando
e sanando o problema, pontuando ainda que estará novamente entrando em contato com a empresa Enel e com os
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responsáveis das Secretarias para que esta situação seja revolvida. Fez menção a uma indicação realizada pelo Vereador
Marcos Machado, cuja mesma solicita uma operação tapa-buracos na Rua Miguel Alves no bairro da Boa Vista, agradecendo
ao mesmo por somar forças neste pedido que também já foi solicitado pelo seu gabinete, visto que é um clamor dos
moradores diante ao péssimo estado em que a rua se encontra. Finalizou agradecendo também ao seu par, Raphael Branco,
pelo apoio ao realizar uma indicação solicitando a construção de um abrigo de ponto de ônibus, em frente ao abatedouro
no bairro da Barrinha, citando que é um pedido desde o seu primeiro mandato, e destaca que o mesmo trará maior conforto
e segurança para todos. Encerrada a lista de oradores inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com
a votação em primeiro turno do Projeto de Lei Complementar nº 907/22, de iniciativa do Prefeito Municipal que altera o
Artigo 63, inclui o Artigo 63-A e seu parágrafo único na Lei Complementar nº 47 de 2013; e as Indicações Legislativas: nº
1.044/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins, nº 1.049 e 1.064/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nº 1.050,
1.051, 1.055, 1.057 e 1.058/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, nº 1.056/22 – de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho, e nº 1.060 a 1063/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores
inscritos para a Fala no Expediente usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada 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, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo
dia vinte e sete de outubro, às 17h30, 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 vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e dois. GLCO.


