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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS
Ata nº 013/19

Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa
da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove,
sob a presidência do Sr. Vereador Fábio Meireles Guerra Júnior, com a
presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Adriano Martins de
Oliveira, Renilda Pereira Gonçalves, Marcelo Rabello Neves 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 Sr. Edmar
José 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 12 da sessão ordinária do dia nove 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 Requerimento de Informação nº 285 – Vereador Lucas Rabello
– Referente pagamento Associação de Arbitragem de Teresópolis
realizados pela Setel. - Indicações Legislativas nº 281 e 282/19 – Vereador
Fabio Guerra. - Indicação Legislativa nº 283/19 – Vereador Francisco
Lima Bulhões. 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 nº 236/19 –
Poder Executivo – Autorização de Abertura de Crédito Adicional Especial
proveniente de emenda parlamentar R$ 299.961,00 – Aquisição
Mamógrafo. - Projeto de Lei nº 237/19 – Poder Executivo – Autorização
de Abertura de Crédito Adicional. Especial proveniente de emenda
parlamentar R$ 340.000,00 - Aquisição Ambulância. - Projeto de Lei nº
230/19 – Poder Executivo – Altera Lei Complementar nº 46, extinguindo
a Função de Confiança – FG2 da Sec. Fazenda e FG1 da SOPUT, altera a
referência da Função de Guarda Ambiental. - Projeto de Lei nº 216/19 –
Poder Executivo – Abertura de vaga de provimento efetivo. - 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 176/19 –
Vereador Fabio Meireles Guerra – Cria Programa de Reserva Florestal e
Águas do Rio Preto. - Projeto de Lei nº 122/19 – Vereadores Lucas
Duarte Rabello, Claudio Vieira Ramos e Renilda P. Gonçalves Fabio
Meireles Guerra – Torna obrigatório o hasteamento da Bandeira Nacional
e Execução do Hino Nacional e Municipal nas Escolas Públicas e Privadas
do Município. - Requerimento de Informações nºs 279/19 – Vereador
Fabio M. Guerra Junior- Requerimentos de Informações do Vereador
Lucas Duarte Rabello nº 253/19 – Utilização do Ginásio Municipal, nº
254/19 – Referentes a empréstimos de cadeiras e mesas da Setel, nº
255/19 – Processo de inteiro teor referente a pagamento de competições
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de futsal, nº256/19 – Processo de inteiro teor referente aos pagamentos de competições de futebol da Setel, nº 257/19 – Referente
ao pagamento de iluminação e som do Setel, nº 258/19 – pagamento de shows artísticas, nº 259/19 – adiantamento da secretaria
de turismo, nº 260/19 – Referente a compras de academias de lazer, nº 261/19 – informar situações das quadras do município, nº
262/19 – informar a política municipal da Setel no plano do Governo da Legislação Municipal Estadual e Federal, nº 263/19 –
sobre a política municipal do esporte, n º 264/19 – Informação sobre os projetos de lazer implantados pela Setel, nº 265/19 –
Convênio com as instituições públicas e privadas da Setel, nº 266/19 – normas para utilização de espaço público concedido pela
Setel, nº 267/19 – Planos e metas da Setel, nº 268/19 – Informações referentes aos planos diretor de turismo e lazer, nº 269/19
– informa sobre os diretores do esporte, nº 270/19 – informação por que não foram realizada as conferencias municipais da
juventude, nº 271/19 – quais as políticas públicas implantadas pela Setel, nº 272/19 – Combustíveis gatos pela Setel, nº 273/19
– informações de compras de troféu para Setel, nº 274/19 – informar porque não tem a festa junina municipal, nº 275/19 –
informação da realização da festa de frango e nº  276/19 – adiantamento de todas as secretaria. Sendo um total de 24 requerimentos,
destinados a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer). – Indicações legislativas nº 180 a 182 e 280/19 – Vereador Adriano Martins.
– Indicação legislativa de nº 241/19 – Vereador Fabio M. Guerra Junior. Sendo aprovado de forma unanime. Encerrada a Ordem
do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e cinquenta 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 dezesseis 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 dezesseis de abril de dois mil e dezenove.

Ata nº 014/19
Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Adriano Martins de Oliveira, Fábio Meireles Guerra Júnior,
Renilda Pereira Gonçalves, Luís Carlos da Silva e Claudio Vieira Ramos que assinaram o livro de presença e havendo número legal,
às dezessete horas e quarenta e quatro 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
Claudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 13 da sessão ordinária do dia onze de abril 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 - Ofício GP nº 183/19 – Protocolo Cameral
nº 288/19 – Resposta ao Requerimento de Informações nº 141/19. - Ofício GP nº 119/19 – Protocolo Cameral nº 287/19 –
Resposta ao Requerimento de Informações nº 137/19. - Ofício GP nº 162/19 – Protocolo Cameral nº 286/19 – Atendimento ao
ofício nº 056/19. - Ofício GP nº 205/19 – Protocolo Cameral nº 293/19 – Solicita reagendamento de audiência pública. - Ofício
GP nº 211/19 – Protocolo Cameral nº 297/19 – Solicita Cópia Reprográfica das atas das audiências públicas da Secretaria de Saúde
relativas ao 1º e 2º Quadrimestre de 2018. - Ofício GP nº 184/19 – Protocolo Cameral nº 296/19 - Encaminha documentos
restantes originados do GP 177/19, protocolo Cameral nº 242/19. - Ofício GP nº 188/19 – Protocolo Cameral nº 294/19 -
informa das providências quanto á indicação legislativa nº 087 e 092 – dos vereadores Luís Carlos da Silva e Adriano Martins. -
Ofício GP nº 210/19 -Protocolo Cameral nº 0304/19 – Trata denominação de Rua “Servidão Similiano da Cruz”. - Oficio GP nº
209/19 – Protocolo Cameral nº 303/19 – Trata de resposta de denominação de Rua Servidão João Batista Fernandes da Silva. -
Ofício GP nº 208/19 – Protocolo Cameral nº 302/19 – Trata de resposta denominação de servidão Getúlio Similiano da Cruz.
- Ofício GP nº 207/19 – Protocolo Cameral nº 301/19- Trata de resposta denominação Rua Benildo Lima da Cunha. - Ofício GP
nº 206/19 – Protocolo Cameral nº 300/19 – Trata de resposta denominação Servidão Wanderson Pimente de Resende. - Oficio
GP nº 213/19 – Protocolo Cameral nº 299/19 – Projeto de Lei Para LDO 2020. -Projeto de Lei nº 289/19 – Vereadora Renilda
Pereira Gonçalves – Institui semana municipal de conscientização do autismo. -Projeto de Lei nº 291/19 – Vereadora Renilda
Pereira Gonçalves – Estabelece abordagem do Tema Noções de prevenção de drogas nas escolas municipais. - Requerimento nº
292/19 – Vereador Lucas Rabello – Requer audiência Pública com os servidores Luciene Pereira, Gilberto Ferreira de Abreu Filho
e Maria Regina Medeiros. - Requerimento de Informação nº 298/19 – Vereador Cláudio Vieira Ramos – Atestado de frequência
dos Diretores da Setel. - Indicações Legislativas nº 290/19 – Vereador Marcelo Neves. - Indicação Legislativa nºs 306 e 307/19 –
Vereador Francisco Lima Bulhões. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores para a fala do expediente, usou a tribuna o
vereador Lucas Duarte Rabello iniciou sua fala cumprimentando a todos e relatou sobre o requerimento de informação que fez
solicitando informações do Prefeito sobre a entrevista que ele concedeu a SJ TV canal 17 no dia primeiro de março sobre o reajuste
do servidor público e destacou que irá marca uma audiência pública para que possa responder os requerimentos relacionados.
Comentou sobre o diário oficial do poder executivo do dia 16 de abril de 2019, na página 13, com o decreto do Prefeito Municipal
remanejando quase dois milhões e setecentos mil reais para a construção do novo centro administrativo, ressaltou sobre prioridade



ANO X nº 1.606 - 6ª-feira
03 de maio de 20193 INTERNET REPRODUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL

Poder Legislativo

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

no município com relação ao problema da falta da água, que precisa ser construído uma estação de tratamento que ficaria no
mesmo valor. Parabenizou o executivo Municipal que encaminhou a LDO em abril, onde a primeira folha dizia sobre a implantação
do novo centro administrativo com meta para 2020, sendo que esta meta é só 10%, e eles estão planejando para agora 2019.
Também usou a tribuna o vereador Fábio Meireles Guerra Júnior  cumprimentou a todos e relatou que não é contra que a
prefeitura tenha sua sede, mas que essa verba disponível teria outras prioridades, e que foram ganhadas pelos vereadores, relatou
sobre os esgoto da cidade do tratamento da água que está uma vergonha, ressalto que como vereador está cobrando sobre as
estradas, sobre a saúde, coisas que deveriam ser o prefeito fazer e não os vereadores, e que está ali para fazer um trabalho sério até
o fim do seu mandato e que vai fiscalizar e cobrar, encerrou sua fala relatando sobre a cobrança de policiamento nas ruas. Passou-
se à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e segundo turnos – Indicações legislativas nºs 281 e 282/19– Vereador
Fábio Guerra. – Indicação legislativa de nº 283/19 – Vereador Francisco Lima Bulhões. – Indicação legislativa de nº 292/19 –
Lucas Rabello. Sendo aprovado 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
vinte e cinco 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 vinte e cinco de abril de dois mil e dezenove.

Ata nº 015/19
Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco
Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Adriano Martins de Oliveira, Fábio Meireles Guerra Júnior, Renilda Pereira
Gonçalves, Luís Carlos da Silva, Claudio Vieira Ramos, Josélia dos Santos e Marcelo Rabello Neves que assinaram o livro de
presença e havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e oito 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 Claudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº 14 da sessão ordinária do dia dezesseis de
abril 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 -
Oficio GP nº 221/19 – Protocolo Cameral nº 324/19 – Projeto de Lei Executivo Solicita Crédito Adicional p/ Saúde 437.887,00.
- Ofício GP nº 212/19 – Protocolo Cameral nº 323/19 – Prestação de Contas do Exercício de 2018. - Ofício GP nº 217/19 –
Protocolo Cameral nº 311/19 – Arquivamento do PL nº 72. - Ofício GP nº 190/19 – Protocolo Cameral nº 310/19 – Encaminha
cópia de leis sancionadas. - Ofício GP nº 225/19 – Protocolo Cameral nº 317/19 – Resposta Req. Informações do Vereador Fábio
Guerra funcionamento. - Ofício GP nº 224/19 – Protocolo Cameral nº 318/19 – Resposta Req. Informações do Vereador Fábio
Guerra. - Ofício GP nº 226/19 – Protocolo Cameral nº 319/19 – Resposta Req. Informações do Vereador Cláudio V. Ramos. -
Ofício GP nº 228/19 – Protocolo Cameral nº 322/19 – Resposta Req. Informações do Vereador Cláudio V. Ramos. - Ofício GP
nº 223/19 – Protocolo Cameral nº 321/19 – Encaminha via original da lei 2.150 de 12/04/19. - Ofício GP nº 218/19 – Protocolo
Cameral nº 320/19 – Encaminha resposta às indicações legislativas do vereador Adriano Martins de Oliveira. - Requerimento nº
312/19 – Vereadores Cláudio, Lucas, Renilda e Fábio Guerra – Audiência Pública com os Servidores Felipe Baltazar e Bernard
Casamasso. - Requerimento nº 313/19 – Vereador Francisco Bulhões – Moção de Pesar – Sidnei Lopes de Araújo. - Requerimento
nº 316/19 – Veredaor Cláudio Vieira Ramos – Moção de Aplausos – Pastor Júlio César T. Machado. - Indicação Legislativa nº
305/19 – Vereador Fábio Meireles Guerra. - Indicação Legislativa nº 314/19 – Vereadores Francisco Lima Bulhões e Marcelo
Neves – Solicita Rede de Captação de Águas Pluviais na Rua José Firmino, Jaguara. - Indicação Legislativa nº 315/19 – Vereador
Francisco Lima Bulhões – Captação de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica Rua Antonio José Queiroz, em Queiroz. Finda
a leitura do Expediente, havendo oradores para a fala do expediente, usou a tribuna o vereador Fábio Meireles Guerra Júnior
cumprimentou a todos e relatou que aprovaram um milhão e oitocentos mil para a saúde, para liberação de exames, equipamentos
e manutenção. Ressaltou sobre os postos de saúde que tem que estar todos abertos e com equipamentos e médicos que é o
essencial. E que até a data de hoje está esperando a reforma do hospital que está uma vergonha. Relatou que esteve na Associação
Nossa Senhora do Sorriso em Cristão Câmara com 30 internos e que eles precisam de mais atenção, mais solidariedade, e que não
é só depositar uma quantia, e sim uma conversa um carinho, isso que eles precisam. Mencionou sobre a operação tapa-buraco da
Rua José Firmino indicação do vereador Marcelo Neves, que deve ser feita o mais rápido possível. Encerrou sua fala que o prefeito
e os seus secretários com essas verbas vindo do estado, espera que a gestão melhore e que analisem todas essas verbas. Passou-se
à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e segundo - Projeto de Lei nº 159/19 – Vereadora Renilda Gonçalves –
Institui o Dia de Ação de Graças. -Projeto de Lei nº 157/19 – Vereadora Renilda Gonçalves – Presença de Téc. Enfermagem e
Enfermeiro nos exames obstétricos e ginecológicos. - Requerimento de informações nº 298/19 – Vereador Claudio V. Ramos –
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Setel. – Indicações legislativas nºs 290/19– Vereador Marcelo Rabello Neves. – Indicação legislativa de nº 307/19 – Vereador
Francisco Lima Bulhões. - Indicação legislativa de nº 306/19 – Vereador Francisco Lima Bulhões. Sendo aprovado de forma
unanime. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais a vereadora Renilda Gonçalves e
o vereador Fábio Guerra, às dezenove horas e dezoito 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 trinta 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 trinta de abril de dois mil e dezenove.

ATA DA COMISSÃO PROCESSANTE

REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL
********************************************ATA Nº 007/19 ********************************************

Ata da sétima reunião da Comissão Processante constituída para o processamento da denúncia de que trata o processo nº
000110/19, realizada aos dezesseis dias do mês de abril de 2019, na sede da Câmara Municipal, estando presentes os seguintes
membros: Lucas Duarte Rabello, presidente, Renilda Pereira Gonçalves, Relatora e Adriano Martins de Oliveira, membro. Em
razão da apresentação, por defesa técnica, de retificações e acréscimos à defesa preliminar já apresentada pelo Denunciado, a Sra.
Relatora procedeu ao exame daquela peça e apresenta voto à Comissão opinando por ratificar a decisão já tomada de dar
prosseguimento ao processo. No mesmo voto a Sra. Relatora considera que o processo está em condições que permitem o início
da fase de instrução, e vota no sentido de que Denunciante e Denunciado sejam intimados para que, justificadamente, no prazo
de cinco dias se manifestem a respeito das provas que pretendem produzir. A Comissão Processante, por maioria dos votos,
decide por aprovar o Voto da Sra. Relatora, ratificando a decisão anteriormente tomada de dar prosseguimento ao processo e de
intimar Denunciante e Denunciado para que, justificadamente, no prazo de cinco dias se manifestem a respeito das provas que
pretendem produzir as três proposições da Sra. Relatora, tendo votado pela rejeição das mesmas propostas o Vereador Adriano
Martins de Oliveira. Informa o sr. Presidente da Comissão que providenciará as notificações decorrentes das decisões ora tomadas.
Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada, lavrada a presente ata, assinada pelos membros. São José do Vale do Rio Preto, em 16
de abril de 2019. RPG ***************************************************************************************

ATO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 001/2019

PROCESSO: Nº 228/2019
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO
MODALIDADE: CARTA CONVITE

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto, vem tornar público que no dia 13
de maio de 2019, às 10:00hs, realizará licitação por meio de carta convite, cujo objeto é a contratação de fornecimento de
combustível, pelo período de até 12 (doze) meses, conforme condições de fornecimento estabelecidos no edital, bem como seus
anexos, que integra o presente Edital, a qual está à disposição dos interessados na Diretoria de Infraestrutura desta Casa
Legislativa, situada na Rua Antônio Coelho Guerra, 55, Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, no horário compreendido
entre 10:00 e 16:00 e no site www.sjvriopreto.rj.gov.br. Dúvidas poderão ser dirimidas pelo tel. (24) 2224-7200 com Michele
Tavares, Giovane Branco e/ou José Luis Dias Gonçalves.

São José do Vale do Rio Preto, em 03 de maio de 2019.
Michele Cabral Tavares

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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