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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Ata nº 007/19
Ata da Sétima Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove,
sob a presidência do Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença
dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia
dos Santos, Adriano Martins de Oliveira, Claudio Vieira Ramos, Luís
Carlos da Silva, Fábio Meireles Guerra Júnior e Marcelo Rabello Neves
que assinaram o livro de presença, havendo número legal, às dezessete
horas e quarenta e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu
início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. 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, 2º Secretário fizesse a
leitura da ata de nº 6 da sessão ordinária do dia quatorze de março do ano
de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o
Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior, 1º Secretário fizesse a leitura do
expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63,
inciso primeiro, letra B, do qual constavam: - Oficio GP nº 103/2019-
Abertura Credito Adicional Especial Fundeb no valor de 652.955,13. –
Oficio GP nº 110/2019- Informa as providências quanto as indicações
solicitadas. –Oficio GP nº 111/2019-Informa local de construção do
centro administrativo. –Oficio GP nº 105/2019-Atendimento à solicitação
contida no oficio 035/19-Requerimento de informações do vereador
Claudio Vieira Ramos. –Oficio GP nº 108/2019-Solicita Informações
acerca da deliberação do TCE/RJ nº 285/18. – PL nº 176/19-Vereador
Fábio Meireles Guerra Junior-Cria o Programa Ambiental de Proteção da
Reservas Florestais e das águas do Rio Preto. –Projeto de Resolução nº
189/19-Vereador Claudio Vieira Ramos (Prêmio Bernadeth Madeira Dias)
à Sra. Maria das Graças Andrade Branco. –Projeto de Resolução nº 187/
19-Vereador Claudio Vieira Ramos (Prêmio Bernadeth Madeira Dias) à
Sra. Ilda da Rocha Ramos. –Requerimento de informações de nº 170/19-
Vereador Lucas Rabello. –Requerimento de informações de nº 184/19-
Vereador Fábio Meireles Guerra. –Indicação Legislativa nº 193/19-
Vereador Claudio Vieira Ramos. –Indicação Legislativa-nº 177/19-Fabio
Meireles Guerra. –Indicação Legislativa-nº 190/19-Fábio Meireles Guerra.
–Oficio-Protocolo Cameral nº 173/19-Vereadora Josélia dos Santos-
Solicita saída do CMDCA. –Oficio-Protocolo Cameral nº 185/19- Vereador
Lucas Rabello-Solicita arquivamento do protocolo cameral nº 1064/18. –
Oficio-Protocolo Cameral nº 186/19-Comissão Urbanismo e
Infraestrutura-Solicita encaminhamento dos projetos de Lei protocolados
na Casa de competência da comissão após pareces exarados pelo Analista
Jurídico e demais Comissões. –Oficio-Protocolo Cameral nº 188/19-
Vereador Fábio Guerra, Renilda Pereira Gonçalves, Lucas Rabello e Claudio
Vieira Ramos-Requere encaminhar oficio ao prefeito solicitando urgência
na contratação de Obstetra e Anestesista para o Hospital. –Oficio nº
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006/19-Protocolo Cameral nº192/19-encaminha documentos referentes as Eleições Unificadas para o Conselho Tutelar 2019.
Finda a leitura do Expediente, não havendo oradores para a fala do expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a votação
em primeiro e segundo turnos Projeto de Lei n°   154/19 – Mesa Diretora – Procede Revisão Geral dos Vencimentos dos
Funcionários da Câmara Municipal. – Projeto de Resolução nº 168/19 – Vereador Marcelo Rabello Neves (Prêmio Bernadeth
Madeira Dias à Sra. Carolina Rampini Figueiredo). – Projeto de Resolução nº 156/19 – Vereadora Renilda Pereira Gonçalves
(Prêmio Bernadeth Madeira Dias à Sra. Maria José Pereira da Cunha Rodrigues). - Projeto de Resolução n° 155/19 – Vereador
Francisco Lima Bulhões (Prêmio Bernadeth Madeira Dias à Sra. Aline Vieira de Lima). - Projeto de Resolução n° 169/19 –
Vereador Francisco Lima Bulhões (Prêmio Bernadeth Madeira Dias à Sra. Rosilda de Jesus Ribeiro Melo). – Requerimento de
Informações de nº 153/19 – Vereador Fabio Meireles Guerra. – Indicações Legislativas de nºs 162, 163,164,165, 166 e 167/19 –
Vereador Marcelo Neves. Que foram aprovadas de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo oradores 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, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária,
a ser realizada no dia vinte e seis de março 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 seis de março de dois mil e dezenove.

Ata nº 008/19
Ata da Oitava Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco
Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Josélia dos Santos, Adriano Martins de Oliveira, Claudio
Vieira Ramos, Luís Carlos da Silva, Fábio Meireles Guerra Júnior 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 o Sr. Dalmo Machado para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que
o vereador Cláudio Vieira Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura da ata de nº 7 da sessão ordinária do dia vinte e um de março do
ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior, 1º Secretário
fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam:
Ofício GP nº 121/19 de Protocolo Cameral nº 201/19 ratificando onde lê-se reforma da Escola Municipal Irene Lima considere
construção da Escola Municipal Irene Lima, Ofício GP nº 122/19 de Protocolo Cameral nº 200/19 Informando que os recursos
solicitados para abertura de crédito adicional no valor de 1.815.600,00 (um milhão e oitocentos e quinze mil e seiscentos reais) são
provenientes de repasse federais, sendo parte de Emenda Parlamentar do Deputado Sóstenes Cavalcanti, Ofício GP nº 126/19 de
Protocolo Cameral nº 202/19 Solicitando de acordo com o art. º 70 da Lei Orgânica Municipal, urgências nos projetos de Lei sob
nº 160, 072 e 171/19. Ofício GP nº 117/19 de Protocolo Cameral nº 195/19 Informa encaminhamento das indicações nº 054/19
que gerou os Proc. Adm. nº 2326/19 e 055/19 Proc. Adm. nº 2327/19. Ofício GP. Nº 118/19 de Protocolo Cameral nº 197/19
que Solicita Documentação para prestação de contas anual de gestão. PL nº 194/19 do Vereador Claudio Vieira Ramos que Proíbe
o Manuseio e soltura de Fogos de Artificio. Requerimento nº 204/19 do Vereador Cláudio Vieira Ramos de Audiência Pública
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. Indicação Legislativa nº 179/19 do Vereador Francisco Lima Bulhões. Indicação
Legislativa nº 178/19 do Vereador Adriano Martins. Ofício da Sec. Educação, Cultura, Ciências e Tecnologia – Convite para o
I Seminário de Inclusão – Autismo: Conscientização e Vivência. Ofício CCS nº 005/19 de protocolo Cameral nº 196 – Convite
para as reuniões do Conselho de Segurança. Convite XV Conferência Municipal de Saúde – Sec. Municipal de Saúde. - Convite
Marcha dos vereadores e vereadoras – UVB (União dos vereadores do Brasil). Finda a leitura do Expediente, havendo oradores
para a fala do expediente, usou a tribuna o vereador Luís Carlos da Silva que iniciou cumprimentando a todos, e falou da sua
indignação ao Projeto de nº160/19 que estaria que está sendo votado na presente sessão, ressaltando que a saúde não pode esperar
uma vez que as pessoas precisam de exames, medicamentos e não tem como esperar. Parabenizou o Vereador Adriano Martins
por votar sozinho para o arquivamento do processo de cassação do Prefeito Municipal. Ressaltou sobre seu voto a favor da
continuidade do processo de cassação do Prefeito, deixando claro que é contra a cassação do Prefeito Municipal. Encerrou
requerendo ao Sr. Presidente uma cópia da ata de nº 8. Inscrito na fala do expediente, usou a tribuna o Vereador Lucas Rabello, que
cumprimentou a todos e mencionou a fala do Vereador Luís Carlos da Silva e fez ainda algumas menções sobre o Projeto de
nº160/19. Relatou sobre seu Projeto de Lei junto com a Vereadora Josélia dos Santos. Ressaltou ainda sobre a semana da água,
informou ainda que a Câmara Municipal não foi convidada pelo executivo para participar do evento organizado pela Secretaria de
Meio Ambiente. Usou também a tribuna o Vereador Marcelo Neves cumprimentando a todos, ressaltou que é a favor da avaliação
de todos os projetos, porém haveria que ter uma maneira mais rápida. Declarou que não vota contra nenhum projeto a favor da
saúde, mas que entende e respeita as dúvidas dos demais Vereadores. Encerrou pedindo ao Sr. Presidente uma nova audiência
com a Secretária Municipal de Saúde o mais rápido possível. Usou a tribuna o Vereador Cláudio Ramos cumprimentando a todos
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e ressaltou que o projeto teria que ser avaliado, para sabermos como o dinheiro será investido, pois até hoje desde do governo
anterior do Prefeito José Augusto o posto de saúde das Pedras Brancas não funciona e que em todos os outros bairros existe um
posto de saúde funcionando. E deixou bem claro que alguns secretários são maus gestores e que o governo está péssimo.
Salientou que mesmo com a determinação do MP o posto até hoje não foi aberto. Usou também a tribuna o Vereador Fábio
Guerra que cumprimentou a todos e discorreu sobre as cobranças que recorrentemente tem feito de capinas de todo o Parque Vera
Lúcia e que esta localidade está totalmente abandonada. Falou que ainda não foi colocado o projeto de mais de um milhão de reais
para a saúde, em caráter de urgência, em respeito à comissão de saúde, mas que este assunto logo entrará em pauta. Ressaltou
sobre a necessidade de obstetra aos finais de semana no hospital para atendimento de gestante e questionou até quando este
município continuará levando gestantes para Petrópolis de helicóptero, através do corpo de bombeiros. Falou sobre a estrada do
Paraíso no sentido da necessidade de pavimentação urgente, e que já foi feita a indicação de operação “tapa buraco”para aquele local
urgente. Encerrou falando que esteve com o governo do estado e que na oportunidade foi apresentada uma série de reivindicações
entre elas a clínica da família de Águas Claras que está abandonada, a escola de São José, o CIEP de Camboatá, o recapeamento da
RJ-134, Rodovia Bianor Martins Esteves, a manutenção da estrada Silveira da Motta, o aumento do efetivo da polícia militar,
tratou das casas populares e cobrou urgência e solicitou apoio aos produtores rurais. Não havendo mais oradores inscritos para
a fala no expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e segundo turnos do Projeto de Lei nº
008/19 da Vereadora Josélia dos Santos que Determina a inclusão de informações sobre o andamento de Obras realizado pela
Prefeitura no Portal de Transparência. Projeto de Resolução n° 187 e 189 do Vereador Claudio Vieira Ramos (Prêmio Bernadeth
Madeira Dias às Sras. Ilda da Rocha Ramos e Graça Andrade Branco). Requerimento de Informações de nº 170/19 dos Vereadores
Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira Gonçalves e Claudio Vieira Ramos para Apurar denúncia referente ao atendimento prestado
pela Dra. Roseli da Silva Furtado. Requerimento de Informações de nº 184/19 do Vereador Fabio Guerra de Informações sobre
o vínculo entre o Sr. Antônio Marques da Silva e a municipalidade. Indicações Legislativas de nºs 177 e 190/19 do Vereador Fábio
Meireles Guerra Junior. Indicações Legislativas de nº 193/19 do vereador Claudio Vieira Ramos. Sendo todos eles aprovados de
forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais os Vereadores Luís Carlos
da Silva, Lucas Rabello e Fábio Guerra,   às dezenove 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, convocando os Vereadores para a próxima
reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e oito de março 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 serão entregues as homenagens às
agraciadas ao Prêmio Bernadeth Madeira. 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 oito de março de dois mil e dezenove.

Ata nº 009/19
Ata da Nona Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do
Rio Preto, realizada vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco
Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Josélia dos Santos, Adriano Martins de Oliveira, Claudio
Vieira Ramos, Luís Carlos da Silva, Fábio Meireles Guerra Júnior e Marcelo Rabello Neves que assinaram o livro de presença e
havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e quatro 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 Cláudio Vieira Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura da ata de nº 8 da sessão ordinária do dia vinte e seis
de março do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior,
1º Secretário fizesse a leitura do expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do
qual constavam: - Projeto de Lei nº 213/19 – Poder Executivo – Autoriza Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente
do Fundo Municipal de Assistência Social r$ 265.400,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e quatrocentos Reais). - Projeto de Lei
nº 214/19 – Poder Executivo – Autoriza Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde
r$ 20.000,00 (vinte mil reais) Projeto de Lei nº 216/19 – Poder Executivo – Abertura de Vaga de provimento efetivo de coveiro.
- Ofício GP nº 132/19. Protocolo Cameral nº 210/19 – informa acerca das providências em relação as indicações Legislativas do
Vereador Marcelo Rabello Neves. - Ofício GP nº 141/19. Protocolo Cameral nº 215/19 – Encaminha resposta Requerimento de
Informações nº 078/19 da secretaria de Educação – (realizado pelo vereador Cláudio V. Ramos). - Ofício GP nº 128/19. Protocolo
Cameral nº 212/19 – Encaminha cópia das leis sancionadas e publicadas de nº 2.142 e 2.145. - PL nº 211/19 – Vereador Claudio
Vieira Ramos – estabelece antecedência mínima a ser observada pela Adm. na realização de licitação, contratação e fornecimento
para eventos festivos. - Requerimento – Vereador Lucas Rabello – Convocação do Sr. Marcelo Tavares Esteves e sra. Viviane
Fernandes Gonçalves para esclarecimentos sobre projeto saúde em movimento. - Requerimento Informação nº 207/19 – Vereador
Lucas Rabello – referente a construção do Novo Centro Administrativo. - Requerimento Informação nº 206/19 – Vereador Lucas
Rabello – referente a construção da nova sede da Escola Municipal Irene Lima. - Requerimento Informação nº 205/19 – Vereador
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Lucas Rabello – Referente a reforma PSF de Pouso Alegre, Boa Vista e Local a ser locado para Centro de Fisioterapia. - Indicação
Legislativa nº 212/19 – Vereador Luís Carlos da Silva. - Ofício Águas do Rio Preto nº 0002/19 protocolos Cameral nº 0209/19 –
Informa disponibilização de canal para atendimento ao público. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores para a fala do
expediente, usou a tribuna o Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes
e na oportunidade, parabenizou o Vereador Lucas Rabello autor do Projeto Bernadeth Madeira Dias, que fez história em nossa
cidade como parteira. Ainda homenageou a todas asa mulheres que já foram neste mês de março como o mês internacional das
mulheres, mas uma vez fez menção ao hospital pedindo amparo para atendimento às mulheres e novamente cobrando médicos
obstetras no hospital e encerrou sua fala parabenizando todas as mulheres e famílias presentes. Usou também a tribuna o
Vereador Francisco Lima Bulhões usou da palavra para expressar sua satisfação em poder participar deste momento. Ainda
parabenizou as mulheres que a cada dia vêm conquistando espaços na sociedade. Ressaltou que Bernadeth que atuava como
parteira na cidade fazendo o belíssimo trabalho de trazer vidas ao mundo. Encerrou sua fala com um texto de Madre Teresa de
Calcutá como forma de incentivo e parabenizou todas as mulheres agraciadas com este título. Não havendo mais oradores
inscritos para a fala no expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e segundo turnos – Projeto
de Lei nº 160/19 – Executivo – Suplementação por superávit para secretaria de Saúde e Hospital Maternidade Sta. Therezinha. –
Indicações Legislativas de nº 178/19– Vereador Adriano Martins. – Indicações Legislativas de nº 179/19 – Vereador Francisco
Lima Bulhões. Sendo todos eles aprovados de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para
as Explicações Pessoais, às dezoito horas e cinquenta 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 dois de abril 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 dois de abril de dois mil e dezenove.

Ata nº 010/19
Ata da Décima Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Adriano Martins de Oliveira, Fábio Meireles Guerra Júnior,
Marcelo Rabello Neves, Renilda Pereira Gonçalves que assinaram o livro de presença e havendo número legal, às dezessete horas
e quarenta e nove minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Fábio
Meireles Guerra Júnior 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 9 da sessão ordinária do dia vinte e oito de março do ano de dois mil e dezenove. Logo
após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior, 1º Secretário fizesse a leitura do expediente, de
acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: – Projeto de Lei nº 230/19 –
Executivo – Altera Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013, extinguindo FG2 do setor de fiscalização e a Função de
Confiança da Divisão do Comitê do Plano Diretor, FG1 da Secr. Obras, altera a referência da Função de Guarda ambiental. - Ofício
GP nº 145/19. Protocolo Cameral nº 220/19 –encaminha cópia dos projetos 072 e 171/19 - Ofício GP nº 158/19. Protocolo
Cameral nº 225/19 – Encaminha resposta às indicações nº 079 e 080/19 do vereador Adriano Martins de Oliveira. - Ofício GP
nº 150/19. Protocolo Cameral nº 223/19 – Encaminha resposta da Empresa PRODUSA. - Ofício GP nº 148/19. Protocolo
Cameral nº 222/19 – Encaminha resposta às indicações nº 071 e 072/19 do vereador Fábio Meireles Guerra Junior e Cláudio
Vieira Ramos. - Ofício GP nº 147/19. Protocolo Cameral nº 221/19 – Encaminha resposta a Vereadora Renilda Pereira Gonçalves
acerca do Procedimento Administrativo nº 6960/18. - Ofício CMS (Conselho Municipal de Saúde) nº 029/19 – Protocolo
Cameral nº 218/19 – Encaminha relatório acerca dos pagamentos dos Plantonistas do Hospital. - Indicação Legislativa nº
227/19 – Vereador Adriano Martins - Ofício A.N.J – (Associação Nova Jerusalém) – Solicita Gestão dos vereadores junto ao
Executivo para continuidade do convênio entre a municipalidade e a instituição. - Ofício Sr. Manoel Martins Esteves – solicita uso
Tribuna Livre – Assunto: Grito em Defesa do Trabalhador Rural. - Requerimento – José Carlos Pacheco Furtado - Certidão de
Tempo de serviço. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores para a fala do expediente, usou a tribuna o Vereador Fábio
Meireles Guerra Júnior que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes e relatou sobre a importância da construção da
escola Irene Lima na barrinha ressaltando a importância da educação. Pontuou a entrevista com Sr. Prefeito na Rádio Ativa
relatando o trecho em que o mesmo disse que não volta atrás na questão da viação Teresópolis, mencionando que o ônibus da
viação Teresópolis não é o causador do mau trânsito da cidade, mas sim a falta de organização e educação. Relatou ainda que o Sr.
prefeito pontuou que não pode contratar e nem aproveitar funcionários para cuidar do trânsito porque a CPTRAN disse que tem
que fazer concurso. Relatou também que esteve na secretaria de saúde solicitando providências quanto as ambulâncias quebradas,
sendo certo que foram aprovadas verbas que podem ser direcionadas neste sentido. Pontuou ainda sobre os postos de saúde,
principalmente o das pedras brancas e as duas baixas de médicos nos postos de São Lourenço e de contendas que não podem ficar
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sem médico e mais uma vez pediu providências de obstetras no hospital. Destacou o prêmio Bernadete madeira que foi um
sucesso e solicitando que a cada ano possam valorizar mais esse prêmio. Usou também a tribuna o Vereador Francisco Lima
Bulhões que cumprimentou a todos mencionou sobre os mandos e desmandos em relação a secretaria de saúde sendo certo que
se necessário for uma CPI da saúde será aberta para poder esclarecer todas as dúvidas de denúncias apresentadas. Aproveitou para
convidar a todos para audiência pública da saúde no dia 9 de abril às 18h00. Pontuou que os trabalhos dos processantes se
estenderam no máximo 60 dias. Discorreu sobre os projetos 171 e 072/19, ambos relacionados a construção da escola Irene Lima
que terá 912 m²  Relatou ainda sobre a injustiça cometida pelos servidores do Executivo que recebeu uma ligação de uma pessoa
que precisava de Hidro terapia e que não conseguiu recebendo informações de que o projeto encontrava-se na Câmara e os
vereadores não tinham aprovado, sendo certo que isso é falta de gestão, irresponsabilidade sendo que essa pessoa está esperando
desde março de 2018 tendo em vista que não tem nenhum projeto nesta casa destinado a secretária de saúde que deixou de ser
votada nem em 2017 quanto em 2018. Também fez o uso da tribuna o vereador Lucas Duarte Rabello que cumprimentou a
todos e se referiu sobre o projeto 171 e 072/19 referente a construção da nova sede da escola municipal Irene Lima que está grato
e satisfeito que esse projeto sairá do papel e que deverão chamar os responsáveis para saber se o projeto é realmente o que a
comunidade precisa. Relatou sobre uma licitação de construção de uma creche na boa vista que foram aprovadas como seria
construída e foram paralisadas e o município perdeu o recurso federal que vinha do Ministério da Educação. Relatou sobre o
centro administrativo, que deverão ter muito cuidado nesse projeto porque são quase 3 milhões de recursos públicos que será
destinada aquele espaço e que não tenha total certeza que aquele lugar é o melhor lugar para receber o centro administrativo do
nosso município e que possam estar estudando bastante esse projeto. Ressaltou sobre o decreto da manobra da viação Teresópolis
e que a manobra está cometendo várias infrações do Código de Trânsito Brasileiro e que deverá ser feito um decreto legislativo
tendo em vista o descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro. Relatou o projeto 230/19 protocolado na Câmara que fala
sobre o aumento de referência fiscal. Relatou uma denúncia sobre alguém que passou no concurso e não foi chamada e que estão
contratando pessoas de terceira e que com essa fiscalização será mais fácil para resolver os problemas do município. Não havendo
mais oradores inscritos para a fala no expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e segundo
turnos do Projeto de Lei nº 171/19 – Executivo – Crédito Adicional Especial Suplementar (r$ 652.955,13) para complementar o
valor para construção da escola Irene Lima. – Projeto de Lei nº 072/19 – Executivo – Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar para construção da escola Irene Lima. - Requerimento de Informação nº 205/19 – Vereador Lucas Rabello. -
Requerimento de Informação nº 206/19 – Vereador Lucas Rabello. - Requerimento de Informação nº 207/19 – Vereador Lucas
Rabello. – Indicações Legislativas de nº 212/19– Vereador Luís Carlos da Silva. Sendo todos eles aprovados de forma unanime.
Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais Lucas Duarte Rabello, às dezenove horas e
quarenta 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 quatro de abril 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 quatro
de abril de dois mil e dezenove.

Ata nº 011/19
Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Adriano Martins de Oliveira, Fábio Meireles
Guerra Júnior, Renilda Pereira Gonçalves, Josélia dos Santos, Luís Carlos da Silva e Claudio Vieira Ramos que assinaram o livro
de presença e havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e dois minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Josias Gonçalves 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 10 da sessão ordinária do dia dois de abril do ano de
dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, fizesse a leitura do expediente,
de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: – Projeto de Lei nº 236/19
– Executivo – Autoriza abertura de Crédito adicional r$ 299.961,00 ao orçamento vigente p/ aquisição de mamógrafo. - Projeto
de Lei nº 237/19 – Executivo – Autoriza Abertura de Crédito adicional r$ 340.000,00 ao orçamento vigente p/ aquisição de uma
Ambulância tipo A. - Requerimento de Informação nº 233/19 – Vereador Cláudio Vieira Ramos – Quantitativo de caminhões
de asfalto produzido pela SOPUT até a presente data. - Requerimento de Informação nº 232/19 – Vereador Cláudio Vieira
Ramos – Quantitativo de Manilhas Utilizadas no Pião. - Requerimento nº 231/19 – Vereador Lucas Rabello – Requer Audiência
Pública com o Secretário Rômulo Alves Bulhões. - Requerimento nº 234/19 – Vereador Cláudio Vieira Ramos – Requer
Audiência Pública com a Secretária Aparecida de Fátima Moreira Esteves. - Indicação Legislativa nº 235/19 – Vereador Fabio
Guerra. - Convite para 12ª. Conferência Missionária da IGREJA EM SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. Finda a leitura do
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Expediente, havendo oradores para a fala do expediente, usou a tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello que iniciou sua fala
cumprimentando a todos e mencionou sobre o projeto 072/19 da construção da escola da barrinha que foi aprovada, relatou que
ainda não foi aprovada o projeto da construção do novo centro administrativo por ter várias dúvidas, não só ele mas todos do
plenário e disse que serão três milhões que será gasto e que o município tem muitas necessidades e urgências a ser sanadas, relatou
mas uma vez sobre o decreto do executivo em relação a viação Teresópolis que está desrespeitando   a lei do código de trânsito
brasileiro por isso está fazendo um decreto legislativo para que Sr. Prefeito possa pensar mas em relação a isto. Usou também a
tribuna o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que cumprimentou a todos e mencionou sobre o transito da cidade, que a
viação Teresópolis não é o causador desse trânsito todo, e que a rodoviária e apenas um terminal de ônibus por não ter um
banheiro adequado para o uso da população. Também fez o uso da tribuna o Vereador Claudio Vieira Ramos cumprimentou a
todos e fez um relato sobre o péssimo serviço do tapa buracos, e fez menção sobre o postinho das pedras brancas e que o
ministério público solicitou a abertura do mesmo, mas até a presente data nada foi feito. Não havendo mais oradores inscritos
para a fala no expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e segundo turnos, Indicação Legislativa
de nº 227/19 – Vereador Adriano Martins. Sendo aprovado de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores
inscritos para as Explicações Pessoais Lucas Duarte Rabello, às dezoito horas e quarenta e quatro 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 nove de abril 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 nove de abril de dois mil e dezenove.

Ata nº 012/19
Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Adriano Martins de Oliveira, Fábio Meireles
Guerra Júnior, Marcelo Rabello Neves, Josélia dos Santos, Luís Carlos da Silva e Claudio Vieira Ramos que assinaram o livro de
presença e havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e três 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 11 da sessão ordinária do dia quatro de abril
do ano de dois mil e dezenove. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Lucas Duarte Rabello, fizesse a leitura do
expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: - Ofício GP
nº 155/19. Protocolo Cameral nº 245/19 – Atende a solicitação Contida no Ofício 29/19, relativo ao Req. Informações 97/19. -
Ofício GP nº 157/19. Protocolo Cameral nº 247/19 – Atende a solicitação Contida no Ofício 031/19, relativo ao Req. Informações
095/19. - Ofício GP nº 160/19. Protocolo Cameral nº 248/19 – Atende a solicitação Contida no Ofício 036/19, relativo ao Req.
Informações 90/19. - Ofício GP nº 166/19. Protocolo Cameral nº 249/19 – Atende a solicitação Contida no Ofício 030/19,
relativo ao Req. Informações 096/19. - Ofício GP nº 171/19. Protocolo Cameral nº 250/19 – Atende a solicitação Contida no
Ofício 038/19, relativo ao Req. Informações 088/19. - Ofício GP nº 156/19. Protocolo Cameral nº 246/19 – Atende a solicitação
Contida no Ofício 032/19, relativo ao Req. Informações 094/19. - Ofício GP nº 146/19. Protocolo Cameral nº 243/19 –
Atende a solicitação Contida no Ofício 037/19, relativo ao Req. Informações 089/19. - Ofício GP nº 154/19. Protocolo Cameral
nº 244/19 – Atende a solicitação Contida no Ofício 034/19, relativo ao Req. Informações 092/19. - Ofício GP nº 177/19.
Protocolo Cameral nº 242/19 – Atende a solicitação Contida no Ofício 027/19, relativo ao Req. Informações 098/19. - Ofício
GP nº 165/19. Protocolo Cameral nº 251/19 – Atende a solicitação Contida no Ofício 033/19, relativo ao Req. Informações
093/19. - Ofício GP nº 175/19. Protocolo Cameral nº 252/19 – Atende a solicitação Contida no Ofício 028/19, relativo ao Req.
Informações 098/19. -  Projeto de Lei nº 238/19 – Vereadora Renilda Pereira Gonçalves –Estabelece o atendimento emergencial
aos alunos portadores de diabetes e epilepsia no âmbito da rede municipal de ensino. - Projeto de Lei nº 239/19 –Vereador –
Fabio Guerra – Institui Conselho Municipal da Juventude. - Requerimentos de Informações nºs 253 ao 276/19 – Vereador Lucas
Rabello – 24 Requerimentos destinados a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. - Requerimento de Informação nº 279/19 –
Vereador Fabio Guerra – Referente Relatório do CMS (Conselho Municipal de Saúde). - Indicação Legislativa nº 241/19 –
Vereador Fabio Guerra. - Indicação Legislativa nº 180/19 – Vereador Adriano Martins. - Indicação Legislativa nº 181/19 –
Vereador Adriano Martins. - Indicação Legislativa nº 182/19 – Vereador Adriano Martins. - Indicação Legislativa nº 280/19 –
Vereador Adriano Martins. - Moção de Aplausos – Vereador Fabio Guerra – Sra. Andréia Aparecida Magrani - Requerimento –
Sr. Glauber de Souza Carvalho – Solicita uso Tribuna Livre. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores para a fala do
expediente, usou a tribuna o Vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior que iniciou sua fala cumprimentando a todos e mencionou
sobre a sua indignação com relação a falta de manutenção das estradas, capinas, tapa-buracos entre outros, ressaltou que esteve
com o Governo do Estado que prometeu trazer emulsão asfáltica para o município, relatou que o médico do município foi
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assaltado quando vinha sentido posse para São José, onde foi abordado por quatro homens armados que saíram do meio do
mato, por isso tal preocupação em relação à limpeza, iluminação e segurança, encerrou sua fala que informando que ligou para
26º Batalhão da Policia Militar e reclamou a falta de policiamento nas estrada tanto da Posse quanto a de São José. Usou também
a tribuna o Vereador Lucas Duarte Rabello que cumprimentou a todos e mencionou a comissão de fiscalização que foi analisada
em reunião o projeto referente a produtividade dos fiscais do município, parabenizou o fiscal Marcos pela sua atuação em nosso
município, relatou ainda sobre a multa aplicada à empresa e condutor do caminhão que veio derramando óleo vegetal da Posse
até Águas Claras. Também fez o uso da tribuna o Sr. Glauber Souza Carvalho que cumprimentou a todos e fez um relato sobre
o assalto do médico do município e que a dois meses atrás ele também foi vítima de tentativa de assalto no mesmo lugar, relatou
que está aqui em nome da Dona Maria que mora dentro de uma curva fechada e que teve que se jogar dentro do mato para não
ser atropelada por um caminhão, ressaltou sobre as placas de sinalização de quebra-molas que ainda não foram instalados e
quando forem instalados vão ter muitos acidentes no município, e veio pedir a ajuda dos vereadores para instalar um redutor de
velocidades, uma rampa ou até mesmo um pranchão na Rua Paulo Franco Werneck 234 onde se tem um curso de reforço escolar,
capacitação e onde se encontra a Biblioteca, tudo isso com intuito para melhoras para a população para as crianças que estão sempre
usando a Biblioteca. Não havendo mais oradores inscritos para a fala no expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a
votação em primeiro e segundo turnos, - Requerimento nº 231/19 – Comissão de Urbanismo e Infraestrutura – Audiência
Pública c/ Secretaria de Defesa Civil – Servidor Romulo Bulhões. - Requerimento nº 234/19 – Vereador Cláudio Vieira Ramos –
Audiência Pública c/ SEFACHA – Servidora Aparecida de Fátima Moreira. - Requerimento de Informações nºs 232 e 233/19 –
Vereador Cláudio Vieira Ramos. – Indicação Legislativa de nº 235/19 – Vereador Fabio Guerra. Sendo aprovado de forma
unanime. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta
e quatro 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 onze de abril 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 onze de abril de
dois mil e dezenove.
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