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Ata nº 06/23

Ata da Sexta Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura
da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, realizada ao
nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três sob a
presidência do Sr. Vereador Adriano Martins de Oliveira, com a
presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida
de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias,
Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves, Marcos Antônio
Machado e Raphael Branco dos Santos que assinaram o livro de
presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e
oito 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 Jaqueline Hiat, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura
da Ata nº 5 da Sessão Ordinária realizada no dia sete de março de dois
mil e vinte e três que, depois de lida foi aprovada na forma regimental,
sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou a
Vereadora Adriana Nardy, Primeira Secretária, 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
068/23, referente ao Processo Administrativo nº 1.181/23,
encaminhando relatório dos servidores; Ofício GP nº 077/23, referente
ao Processo Administrativo nº 2.955/23, encaminhando resposta a
Requerimento de Informações nº 257/23 de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho; Ofício GP nº 078/23, referente ao Processo Administrativo
nº 2.959/23, encaminhando resposta a Requerimento de Informações
nº 270/23 de autoria do Vereador Adriano Martins; Ofício GP nº
079/23, referente ao Processo Administrativo nº 2.958/23,
encaminhando resposta a Requerimento de Informações nº 256 de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; Requerimento nº 324/23,
de autoria do Vereador Raphael Branco, que requer o envio de cópias
física e digital dos projetos a serem inseridos na Ordem do Dia;
Indicação Legislativa nº 332/23 – de autoria da Vereadora Jaqueline
Hiat; as Moções de Aplausos: nº 323/23 – de autoria do Vereador
Raphael Branco ao Sr. Thiago da Silva Quinto; nº 327/23 – de autoria
do Vereador Adriano Martins ao Projeto Social Muleks do Vale; nº
328/23 – de autoria do Vereador Adriano Martins ao Projeto Social
União Jovem; nº 329/23 – de autoria do Vereador Adriano Martins ao
Studio Keep Fit; nº 330/23 – de autoria do Vereador Adriano Martins
ao Sr. Geovane Rento Carvalho; e nº 331/23 – de autoria do Vereador
Adriano Martins a Academia Serran Brazilian Jiu-Jitsu. A seguir,
havendo oradores inscritos para a Fala do usou a Tribuna a Vereadora
Adriana Nardy que iniciou cumprimento a todos e expressando sua
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alegria em ver esta Casa cheia. Parabenizou à todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, mencionando as duas
que, por sua indicação, seriam homenageadas com o Prêmio Bernadeth Madeira Dias. Discorreu brevemente sobre a vida
da Senhora Catharina de Carvalho, de 96 anos, destacando sua imensurável importância para comunidade vale-riopretana.
Aludiu sobre o zelo e a dedicação da jovem Senhora Michelle Pereira, que desempenha um admirável trabalho como doula,
acompanhando inúmeras gestantes e parturientes de nosso município. Finalizou parabenizando à todas as mulheres que
receberiam o Prêmio, ressaltando que cada uma delas desempenha um papel de suma importância para nossa sociedade.
Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente passou-se a Ordem do Dia com a votação do Requerimento de
Urgência Especial de autoria dos vereadores membros da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Juventude, pela
inserção na Ordem do Dia do Projeto de Lei Complementar nº 215/23. Aprovado o Requerimento, passou-se a votação em
primeiro e segundo turnos do Projeto de Lei Complementar nº 215/23 que dispõe sobre a abertura de cinquenta vagas de
provimento efetivo de Professor E no quadro de cargos e salários da Administração Pública Municipal, aprovado por
cinco votos favoráveis, dois votos contrários e duas abstenções. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo inscritos para
as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta e dois 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 quatorze de março, às 17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados
pelas comissões permanentes. E eu, Adriana Nardy, Primeira Secretária, para que tais relatos integrem os anais desta Casa,
mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale
do Rio Preto, em nove de março de dois mil e vinte e três. RXCC.

Ata nº 07/23

Ata da Sétima Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada ao décimo quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três sob a presidência do Sr. Vereador
Adriano Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de Carvalho da
Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcos Antônio Machado e Raphael Branco
dos Santos 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 Vereador Marcos Machado para fazer
a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaqueline Hiat, Segunda Secretária,
para que fizesse a leitura da Ata nº 6 da Sessão Ordinária realizada no dia nove de março de dois mil e vinte e três que,
depois de lida foi aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora
Adriana Nardy, Primeira Secretária, 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 083/23, de protocolo nº 335/23 que encaminha
cópia integral dos procedimentos administrativos nºs 2264 e 72220 de 2022, referentes ao Projeto de Lei nº 215/23; Ofício
GP nº 085/23, de protocolo nº 338/23 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 186/23 de autoria da
Vereadora Daniela de Carvalho; Ofício nº 15/23, de protocolo nº 339/23, de autoria do Vereador Raphael Branco, que requer
disponibilização de veículo oficial para atividade parlamentar nos dias 22 e 29 de março; os Requerimento de Informações
de nºs 357 358/23, de autoria do Vereador Adriano Martins; as Indicações Legislativas: nº 333/23 – de autoria do Vereador
Marcos Machado, nºs 349 a 352/23 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nºs 355 a 356/23 – de autoria do Vereador
Francisco Bulhões; e as Moções de Aplausos de autoria do Vereador Raphael Branco: nº 340/23, ao Sr. Arthur Rocha da
Silva; nº 341/23, ao Sr. Breno Xavier Chaves; nº 342/23, ao Sr. Bruno do Nascimento Mariano; nº 343/23, ao Sr. Daniel Satyro
da Costa; nº 344/23, a Sra. Débora Jucá Raposo Vasti; nº 345/23, ao Sr. Ednei de Oliveira Ferreira; nº 346/23, ao Sr. Mateus
Batista da Silva; nº 347/23, ao Projeto Valley Basquete; e nº 348/23, ao Sr. Vitor Rodrigues Carvalho. A seguir, havendo
oradores inscritos para a Fala no Expediente usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando e
desejando uma boa noite a todos. Agradeceu à Secretaria de Obras pelos atendimentos prontamente realizados nas vias
públicas das comunidades do Rio Bonito, Barrinha e Água Frias. Relatou que várias outras localidades municipais estão
com suas ruas e estradas precárias, necessitando de reparos e limpeza, ressaltando que já foram feitas inúmeras ações por
parte desta Casa, para que essas situações sejam solucionadas. Mencionou a necessidade de a Secretaria de Obras ter
uma equipe permanente de limpeza urbana, para que esse serviço possa acontecer em todo município de maneira continua
e eficaz. Discorreu sobre a rede de captação de águas pluviais construída no bairro do Brucussu, parabenizando a
vereadora Daniela que vem acompanhando e fiscalizando este feito, porém relatou que a obra já está danificada e precisando
de reparos, mencionando ainda, a solicitação de cópia de inteiro teor do processo para contratação e realização desta obra,
o qual será analisado e fiscalizado pra que os problemas sejam sanados, sem que haja mais gastos por parte do poder
público. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Também inscrito o Vereador Raphael Branco iniciou desejando boa
noite a todos e cumprimentando de forma especial aos membros do Colégio Cenecista. Agradeceu imensamente ao
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Deputado Estadual Thiago Rangel e a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, pelos projetos públicos esportivos inseridos
em nosso município, destacando a importância do esporte na formação de crianças, adolescentes e jovens. Relatou seu
encontro com os alunos do 6º ano do Colégio Cenecista Vale do Rio Preto, Alice Rampini, Melissa Branco, Pedro Phelipe
Scali, Caio Pereira e Miguel Furtado, juntamente com a professora Luciana Santos de Paula. Parabenizando a todos pelo
interesse e capacidade ao tratar de assuntos relevantes e históricos para nossa cidade, mencionou as excelentes sugestões
feitas pelos alunos, e citou as moções de aplausos que seriam entregues a eles. Finalizou demonstrando sua admiração,
orgulho e carinho pelos alunos, professores e diretora daquele colégio. Encerrando a listra de inscritos usou a Tribuna a
Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos e mencionando que em 14 de março é comemorado o
Dia dos Animais, expressando o cuidado e a preocupação dos vereadores desta casa com a qualidade de vida dos animais
de nossa cidade. Discorreu sobre a lei de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Município de São José do
Vale do Rio Preto disponibilizar castração gratuita para todos os cães e gatos em estado de abandono ou sob cuidado de
tutores de baixa renda e ainda de entidades que zelam pelo bem-estar dos animais, lei esta que foi aprovada por unanimidade
por esta Casa, porém vetada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito. Finalizou informando que, após análise e entendimento
legal, o Poder Legislativo derrubará o veto do Prefeito e a Lei entrará em vigor. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no
Expediente passou-se a Ordem do Dia com a votação dos Requerimentos de Informações nºs 357 358/23, de autoria do
Vereador Adriano Martins; e as Indicações Legislativas: nº 333/23 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 349 a
352/23 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nºs 355 a 356/23 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada
a Ordem do Dia, não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e oito 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 dezesseis de março, às 17h30, quando estaremos
analisando na Ordem do Dia os projetos de Lei nºs 993, 1228, 1248 e 1249 de 2022 e nºs 253 e 272 de 2023, o projeto de
Resolução nº 252/23, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Adriana Nardy,
Primeira Secretária, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e
achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em quatorze de março de dois mil e
vinte e três. RXCC.

Ata nº 08/23

Ata da Oitava Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada ao décimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três sob a presidência do Sr. Vereador
Adriano Martins de Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de Carvalho da
Silva, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo Rabello Neves Marcos Antônio Machado e Raphael Branco dos
Santos que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e trinta e um 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 Jaqueline Hiat, Segunda Secretária, para que fizesse a
leitura da Ata nº 7 da Sessão Ordinária realizada no dia quatorze de março de dois mil e vinte e três que, depois de lida foi
aprovada na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Adriana Nardy,
Primeira Secretária, 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 070/23, que encaminha o Projeto de Lei nº 367/23 que requer
autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 para a manutenção das atividades da
Secretaria de Fazenda; Ofício GP nº 077/23, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 366/23 que altera o artigo 6º
da Lei Complementar nº 71 que criou a Diretoria Municipal de Trânsito – DIMUTRAN; o Projeto de Resolução nº 363/23,
de autoria do Vereador Francisco Bulhões que concede o Prêmio Melhores do Esporte ao Sr. Matheus de Souza Mendonça;
o Projeto de Resolução nº 364/23, de autoria do Vereador Francisco Bulhões que concede o Prêmio Melhores do Esporte
a Sra. Nayane Ketlin Gomes Benedito; o Requerimento da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, pela inserção
na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 252/23 e do Projeto de Resolução nº 253/23, ambos de autoria da Mesa Diretora; o
Requerimento de Informações nº 361/23 de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e as Indicações Legislativas:
nº 359/23 – de autoria da Vereadora Adriana Nardy; nº 360/23 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e nº 362/23
– de autoria do Vereador Marcos Machado. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente passou-
se a Ordem do Dia com a votação em primeiro e segundo turnos dos seguintes projetos de Lei: nº 272/23, que autoriza a
abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 194.769,28; nº 1.228/22 que cria a Credencial para Estacionamento
de Pessoa Idosa e com Deficiência Física; nº 1.248/23 que altera a redação dos artigos 5º, 6º e 10º da Lei Complementar nº
5; nº 1.249/23 que altera a redação do artigo 9º da Lei nº 230 de 1992; e o Projeto de Lei nº 252/23 de autoria da Mesa Diretora
que introduz alterações nos Anexos I e II da Lei  nº 1.996; o Requerimento de Urgência Especial da Comissão de Finanças,
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Orçamento e Fiscalização; o Projeto de Resolução nº 253/23 de autoria da Mesa Diretora que promove alterações Anexos
I, II e III da Resolução 821 de 2006; o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto ao Projeto de Lei nº
433/23, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; o parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto ao
Projeto de Lei nº 993/23 que autoriza o Poder Executivo Municipal a recapear o trecho da RJ134 conhecido como Sobradinho;
o Requerimento de Informações nº 361/23, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e as Indicações Legislativas: nº
359/23 – de autoria da Vereadora Adriana Nardy; nº 360/23 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; e nº 362/23 – de
autoria do Vereador Marcos Machado. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às
dezoito horas e cinco 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 um de março, às
17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes.
E eu, Adriana Nardy, Primeira Secretária, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata
que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em dezesseis de
março de dois mil e vinte e três. RXCC.

Ata nº 09/23

Ata da Nona Reunião Ordinária do Terceiro Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada ao vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três sob a presidência do Sr. Vereador
Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Daniela Aparecida de Carvalho da
Silva, 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 Jaqueline Hiat para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada.
A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Jaqueline Hiat, Segunda Secretária, para que fizesse a leitura da Ata nº 8 da
Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis de março de dois mil e vinte e três que, depois de lida foi aprovada na forma
regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Adriana Nardy, Primeira Secretária,
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 091/23, de protocolo nº 375/23 que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações nº 154/23 de autoria do Vereador Francisco Bulhões; Ofício GP nº 094/23 de protocolo nº 383/23 que encaminha
resposta ao Requerimento de Informações nº 155/23 de autoria do Vereador Francisco Bulhões; Ofício GP nº 096/23 de
protocolo nº 382/23 que solicita a disponibilização do Plenário no dia 19 de abril para Audiência Pública referente a revisão
do Plano Municipal de Saneamento Básico; Ofício GP nº 099/23 de protocolo nº 387/23 que informa o encaminhamento de
Indicações Legislativas aos setores competentes; as Indicações Legislativas:  nº 372/23 – de autoria do Vereador Raphael
Branco, nºs 376 a 378 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, nºs 373 e 374 – de autoria do Vereador Marcos Machado,
e nºs 388 a 390/23 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho; a Moção de Aplausos nº 369/23, de autoria do Vereador
Raphael Branco, ao Sr. Leandro de Azevedo; a Moção de Aplausos nº 370/23, de autoria do Vereador Raphael Branco, ao
Sr. Victor Setaro de Alcântara Paixão; a Moção de Aplausos nº 386/23, de autoria do Vereador Adriano Martins, ao Sr.
Demetrius da Silva Oliveira; e o Requerimento nº 391/23, de autoria do Sr. Josias Gonçalves, que requer a utilização da
Tribuna Livre no dia 21/03. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente usou a Tribuna o Vereador
Francisco Bulhões iniciou cumprimentando e desejando uma boa noite a todos. Justificou sua ausência na Sessão do dia
03 de março devido a um compromisso parlamentar na Alerj, no gabinete do Deputado Dr. Adauto, visando progressos
para nosso município, justificou também sua ausência na Sessão do dia 23 de maço, pois estaria novamente na Alerj em
reunião com o Deputado Estadual Rodrigo Amorim, buscando melhorias para Segurança Pública de nossa cidade. Discorreu
novamente sobre a carência de serviços na efetiva manutenção, roçada e limpeza de nossas vias públicas, o que vem
causando transtornos e riscos a toda população, solicitando o apoio de todos os vereadores na luta para solucionar este
problema. Finalizou agradecendo e demonstrando seu repúdio em relação a situação mencionada. A seguir, em atenção ao
Requerimento nº 391/23, usou a Tribuna Livre o Sr. Josias Gonçalves iniciou desejando a todos uma boa noite, mencionou
a necessidade de roçada e limpeza nas ruas da localidade de Brucussu. Relatando os problemas de iluminação pública
deste bairro, expressou sua insatisfação com a empresa Enel, pelo serviço não executado. Finalizou agradecendo a atenção
de todos. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação do Projeto
Resolução nº 363/23, de autoria do Vereador Francisco Bulhões que concede o Prêmio Melhores do Esporte ao Sr.
Matheus de Souza Mendonça; Projeto Resolução nº 364/23, de autoria do Vereador Francisco Bulhões que concede o
Prêmio Melhores do Esporte a Sra. Nayane Ketlin Gomes Benedito; e as Indicações Legislativas:  nº 372/23 – de autoria do
Vereador Raphael Branco, nºs 376 a 378 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, nºs 373 e 374 – de autoria do Vereador
Marcos Machado, e nºs 388 a 390/23 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, havendo



ANO XIV nº 2.764 - 5ª-feira
30 de março de 20235 INTERNET REPRODUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Poder Legislativo

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

inscritos para as Explicações Pessoais usou a Tribuna o Vereadora Marcelo Neves. Encerrada a lista de inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e sete 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 três de março, às 17h30, quando estaremos analisando na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas
comissões permanentes. E eu, Adriana Nardy, Primeira Secretária, para que tais relatos integrem os anais desta Casa,
mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale
do Rio Preto, em vinte e um de março de dois mil e vinte e três. RXCC.


