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ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Ata nº 016/19
Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa
da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos trinta 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 Lucas Duarte Rabello que assinaram o livro de presença
e havendo número legal, às dezoito horas e um minuto, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o
Sr. Josias 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 15 da Sessão Ordinária do dia vinte e cinco 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 o Oficio GP nº 236/19 de Protocolo Cameral nº 331/19
constando o PL complementar para alterar a tabela 2 do anexo III, da Lei
Complementar nº046/13. O Ofício GP nº 234/19 de Protocolo Cameral
nº 330/19 constando o PL Autoriza abertura de crédito adicional
suplementar ao orçamento vigente. O Oficio GP nº 230/19 de Protocolo
Cameral nº 327/19 contendo resposta das indicações legislativas do
Vereador Fábio Guerra. O Ofício GP nº 229/19 de Protocolo Cameral nº
328/19 contendo Resposta do Requerimento de Informações Vereador
Lucas Rabello. A Indicação Legislativa nº 325/19 de autoria do Vereador
Fábio Guerra que trata da Colocação de Bueiro na Estrada Silveira da
Motta. A Indicação Legislativa nº 326/19 de autoria do Vereador Fábio
Guerra que trata da solicitação de Capina e Pavimentação da Rua Otavio da
Rocha Branco. A Indicação Legislativa nº 329/19 de autoria do Vereador
Adriano Martins que trata da Pavimentação Asfáltica Rodovia Bianor
Martins Esteves e o Requerimento de nº 333/19 de autoria do Vereador
Francisco Bulhões que trata de Moção de Aplausos dirigida à Maryanna
Ignácio de Abreu. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores para
a fala do expediente, usou a tribuna o Vereador Francisco Lima Bulhões,
que cumprimentou a todos e ressaltou sobre o Decreto do Sr. Prefeito,
anulando verbas para todas as secretarias e dirigindo tais verbas para o
novo centro administrativo. Relatou que a antiga Coopervale não seria o
melhor lugar para ser construído a nova sede da Prefeitura, mais sim algo
relacionado à área da saúde, visando melhor atender a população.
Mencionou que a Secretaria de Obras e Educação deixaram de ser prioridade
no Município, encerrando sua fala dizendo que espera que não venha
nenhum projeto do executivo pedindo verba para as secretarias que teve
suas verbas anuladas. Usou a tribuna também o Vereador Lucas Duarte
Rabello que cumprimentou a todos os presentes e mencionou sobre as
leis que chegaram na casa e que serão analisadas. Pontuou que antes dos
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projetos serem remetidos à apreciação do Legislativo, deveria haver uma conversa entre Executivo e Legislativo no intuito de haver
o melhor funcionamento, andamento e tramitação dos mesmos. Relatou que ficou sabendo do projeto da água através das redes
sociais, pontuando a falta de comunicação entre os Poderes. Discorreu sobre os recursos anulados para os muros de contenção e
prevenções das áreas de riscos e que acaso haja algum problema, eles terão que arcar com as consequências. Pontuou sobre a
precariedade da saúde e que as pessoas estão morrendo por falta de médicos, sendo que o Sr. Prefeito prefere dar prioridade e
urgência na construção do centro administrativo, destacando que aquele local deveria ser reservado para atendimentos relacionados
a saúde, sendo certo que com a construção do centro administrativo naquele local será uma bagunça.  Relatou que após a
propositura do projeto de cassação, as ações do Executivo aumentaram de 60 a 150%, no intuito de passar uma boa imagem e de
que estão fazendo algo pelo Município. Relatou que os  secretários que não trabalhava estão trabalhando e que em 2017 e 2018
precisavam de investimentos e não tinha verba e em menos de 2 meses apareceram dez milhões para asfalto, obras escolares, para
água e para o centro administrativo. Encerrou sua fala pedindo que o Sr. Prefeito converse mais, escute mais, que seja parceiro e que
respeite as leis, tendo em vista que muitas estão sendo descumpridas e que abram o colégio para que pare de pagar multa.
Também usou a tribuna o vereador Fábio Meireles Guerra Júnior que cumprimentou a todos e mencionou sobre a saúde,
relatando que a população procura os vereadores para fazer transferência, para marcação de exames e que não vê mudanças alguma.
Mencionou sobre as ambulâncias quebradas que deveriam estar funcionando em sua totalidade. Pontuou ainda sobre o centro
administrativo, que sendo construído na antiga Coopervale virará uma bagunça de funcionários no estacionamento. Mencionou
que em vez de fazer a sede da Prefeitura na antiga Coopervale, deveria instalar instituições relacionada a saúde e que a sede da
Prefeitura poderia ser instalada no campo em Águas Claras. Encerrou sua fala pedindo atenção e melhoria no trânsito da cidade.
Passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo turno das Indicações legislativas nº 305/19 de autoria do
Vereador Fábio Guerra, da Indicação legislativa de nº 314/19 de autoria dos Vereadores Francisco Bulhões e Marcelo Neves, da
Indicação legislativa de nº 315/19 de autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões e da Moção de aplausos nº 333/19 do Vereador
Francisco Lima Bulhões, sendo aprovados de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, utilizou a palavra o Vereador Fábio Guerra. Às dezenove horas e vinte 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 dois de maio 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 maio de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 017/19
Ata da Décima Sétima 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 maio do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Marcelo Rabello Neves, Adriano Martins de Oliveira, Fábio Meireles Guerra Júnior,
Renilda Pereira Gonçalves, Luís Carlos da Silva, Claudio Vieira Ramos, Josélia dos Santos e Lucas Duarte Rabello que assinaram
o livro de presença e havendo número legal de Vereadores, iniciou às dezessete horas e trinta e quatro 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 Claudio Vieira Ramos, fizesse a leitura da ata de nº
16 da sessão ordinária do dia trinta 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 o Ofício GP nº 241/19 de Protocolo Cameral nº 346/19 contendo a resposta das indicações
vereador Marcelo Neves. O Ofício GP nº 244/19 de Protocolo Cameral nº 347/19 que informa impossibilidade de comparecimento
da Secretária de Meio Ambiente em audiência Pública na data marcada. O Projeto de Lei nº 343/19 do Vereador Adriano Martins
de Oliveira que Denominação de Logradouro Público. O Projeto de Lei nº 342/19 do Vereador Adriano Martins de Oliveira que
denomina Logradouro Público. O Projeto de Lei nº 341/19 do Vereador Adriano Martins de Oliveira que denomina Logradouro
Público. O Projeto de Lei nº 340/19 do Vereador Adriano Martins de Oliveira que denomina Logradouro Público. O Projeto de
Lei nº 344/19 do Vereador Adriano Martins de Oliveira que denomina Logradouro Público. O Requerimento nº 348/19 do
Vereador Lucas Duarte Rabello que requer Audiência Pública com servidores, Rogério Caputo, Felipe Baltazar, Bernard Casamasso,
Diretores da SOPUT e Representante da empresa responsável pela roçada e capina no município. O Requerimento de Informações
nº 349/19 do Vereador Lucas Duarte Rabello que solicita extrato bancário das contas da Prefeitura. 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
parabenizou o Sr. Cacau ex-secretário de obras que em 2011 fez um grande trabalho em nossa cidade, mencionou sobre o projeto
330/19 que se trata do crédito adicional para construção de uma estação de tratamento de água, parabenizou também o vereador
Lucas Duarte Rabello e o vereador Cláudio Vieira Ramos pelos seus requerimentos, relatou mais uma vez sobre as ambulâncias
e vans quebradas, e que liberaram verbas e nada foi feito, ressaltou sobre o hospital, que até a presente data não fizeram nenhuma
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reforma, e que estão prometendo há mais de dois anos, encerrou sua fala dizendo que é a favor do povo e que está ali para fazer
o melhor para a população. Passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo turno do Requerimento de
Informações nº 337/19 de todos os vereadores sobre a Palestra do Senhor Mario Sérgio Cortella. A Indicações legislativas nº
329/19 do Vereador Adriano Martins. A Indicações legislativas nº 326/19 do Vereador Fabio Guerra. A Indicações legislativas
nº 325/19 do Vereador Fabio Guerra. O Requerimento nº 348/19 do Vereador Lucas Duarte Rabello. Sendo aprovado de forma
unanime. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezoito horas e vinte 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 sete de maio 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 sete de maio de dois mil
e dezenove. GSS.

Ata nº 018/19
Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Marcelo Rabello Neves, Adriano Martins de Oliveira, Fábio Meireles Guerra Júnior,
Renilda Pereira Gonçalves, Luís Carlos da Silva, Claudio Vieira Ramos, Josélia dos Santos e Lucas Duarte Rabello 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 a Vereadora Josélia dos Santos 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 17 da sessão ordinária do dia dois de
maio 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 o
Ofício GP nº 263/19 de Protocolo Cameral nº 352/19 que continha Resposta das indicações dos vereadores Fabio Meirelles
Guerra e Marcelo Neves e o Requerimento da Sra. Maria Tereza Zózimo Caputo requerendo fiscalização do legislativo quanto ao
transporte público ofertado aos alunos do EJA na localidade do Roçadinho. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores
para a fala do expediente, usou a tribuna o Vereador Francisco Lima Bulhões que cumprimentou a todos e ressaltou sobre o
Executivo colocando culpa no Legislativo. Destacou o Projeto de Lei 330/19 que chegou na Câmara no dia 26/04 pedindo
autorização de abertura de crédito suplementar de um milhão e oitocentos e setenta e quatro mil sendo parte desse recursos
destinada para  a estação de tratamento da água. Relatou as várias reclamações da população sobre falta de água e em período que
ainda estava sobre a responsabilidade da DAAE, sendo que o executivo justificou a necessidade de mais de dois milhões para
sanar o problema da falta da água, inclusive em audiência com a Dr. Vania. Destacou  a propositura na casa do projeto no valor
de novecentos e setenta e quatro mil, ressaltando que as ações que não acontecem não é por culpa da Câmara, mas sim a falta de
ação do poder Executivo. Encerrou discorrendo sobre as aberturas das escolas e que o Sr. Prefeito terá que pagar cinco mil de multa
por dia, com a escola fechada. Usou também a tribuna o Vereador Fábio Meireles Guerra que cumprimentou a todos e mencionou
seu lamento tendo em vista que toda obra no município que se inicia não tem conclusão e nem finalidade.  Relatou sobre a
manobra perigosa do ônibus da viação Teresópolis que acabou causando um acidente na rodoviária onde o prefeito debocha
dizendo que a rodoviária estava no meio do caminho. Mencionou que se sente envergonhado e que está cansado de ver o
município nesta situação. Relatou sobre o transporte escolar, sendo ônibus sem janela, pais reclamando do atraso do horário do
ônibus, relatando que a câmara nunca negou verba para as secretarias.  Usou a tribuna o Vereador Cláudio Vieira Ramos que
cumprimentou a todos e mencionou sobre os boatos que o legislativo trava os projetos do executivo.  Relatou sobre o projeto
de número 330/19 que chegou no dia 26/04 e estaria sendo votado naquele dia, onde o executivo pede liberação de um milhão
e oitocentos e setenta e quatro mil para a construção do ETA. Pontuou que os bairros Tedesco e Parque Vera Lúcia estão sem água,
encerrando sua fala manifestando seu desejo de que eles possam resolver esse problema o quanto antes. Usou também a tribuna
o Vereador Lucas Duarte Rabello que cumprimentou a todos e relatou sobre o documento protocolado pela Dra. Fernanda da
Costa Santos, Defensora Pública do município com relação a abertura das escolas e sobre ter sido judicialmente determinado a
imposição de multa pessoal no valor de cinco mil reais por dia de descumprimento a partir da intimação. Mencionou sobre o
Decreto com relação ao ponto de ônibus da Viação Teresópolis que é invalido por ferir o artigo 206 do Código de Trânsito
Brasileiro. Relatou sobre a questão do transito, no sentido que o munícipe questionou que o táxi entra em uma servidão particular
que não foi autorizada sendo que quem deu autorização foi o prefeito. Pontuou sobre o recurso de tratamento da água no
município e que várias vezes foi falado que isso seria a melhor solução e que esse problema já foi conversado com a Promotora
e com a Juíza em 2018 e o Sr. Prefeito queria usar dinheiro do CMDCA de vários outros recursos relatando não ter verba.
Destacou que o município se encontra há seis meses em crise hídrica e que fizeram gestão e conseguiram quarenta mil, sendo que
em 2018 não tinha dinheiro pra nada e agora em 2019 tem dez milhões. Mencionou também sobre as ações do poder executivo
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que estão prejudicando a população. Encerrou sua fala dizendo mais uma vezes que não aprova a ideia do centro administrativo
na antiga Coopervale e que se o Sr. Prefeito quer economizar nos alugueis e bastaria colocar toda área da saúde naquele local. Fez
o uso da tribuna a Vereadora Renilda Gonçalves que cumprimentou a todos e parabenizou todos os instrumentadores cirúrgicos,
uma vez que foi a semana desses profissionais. Destacou seu encontro seu encontro com o Deputado Sóstenes que mais uma vez
colocou quinhentos mil no Município. Relatou um caso em que um médico que foi solicitado para vir no município para fazer
uma intervenção cirúrgica em um morador da cidade e que não pode entrar tendo em vista a não autorização para nenhum
profissional que não esteja no quadro clínico do hospital. Pontuou mais uma vez que tem verba para abrir o centro cirúrgico e que
a população precisa de procedimentos simples que podem ser feito na cidade. Fez também o uso da tribuna o Vereador Marcelo
Neves que cumprimentou a todos e mencionou que sempre liberam verbas na área da saúde e relatou que é revoltante ver a
população morrendo por falta de atendimentos e por falta de competência. Mencionou que há dez, doze anos atrás não havia essa
verba toda e o centro cirúrgico funcionava normalmente e atualmente que tem verba não funciona. Relatou que na qualidade de
vereador se sente envergonhado. Encerrou sua fala dizendo que está indignado em relação ao que está acontecendo na Jaguara,
sendo que estão colocando um quebra mola de barro e que estão pedindo a seis meses um quebra mola na porta da escola.
Passou-se à Ordem do Dia, iniciando-se a votação em primeiro e segundo turno do Projeto Lei nº 330/19 de autoria do Poder
Executivo que Requer autorização para abertura de Crédito Adicional r$ 1,874.000,00 (ETA), sendo aprovado de forma unanime.
Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezenove horas e trinta e um 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 maio 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 maio de dois mil e
dezenove. GSS.

Ata nº 019/19
Ata da Décima Nona Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Marcelo Rabello Neves, Adriano Martins de Oliveira, Renilda Pereira Gonçalves, Luís
Carlos da Silva, Claudio Vieira Ramos, Josélia dos Santos e Lucas Duarte Rabello 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. 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 18 da Sessão Ordinária do dia sete de maio 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 o Projeto de Lei nº 370/19  de autoria
do Poder Executivo de Reajuste salarial do Servidor Púbico Municipal 0,38%. O Ofício GP nº 266/19 de Protocolo Cameral nº
361/19 contendo Resposta das Indicações dos Vereadores Fabio Meirelles Guerra e Adriano Martins de Oliveira. O Ofício GP
nº 277/19 de Protocolo Cameral nº 363/19 contendo o Atendimento ao acordo verbal realizado em Audiência Pública no dia
07/05/2019, no sentido de encaminhar relatório de análise no sistema de abastecimento de água, relativo aos meses de fevereiro
e março do corrente ano e plano anual de investimentos. O Requerimento nº 368/19 dos Senhores Vereadores Requerendo
Audiência Pública com os Servidores, Rafaela Teixeira da Silva, Cristiano Henrique Junior, Jose Carlos Pereira de Freitas e Maria
Helena Schettine, sobre reabertura das escolas, transporte escolar e oficio de nº354/19. O Requerimento nº 369/19 dos Senhores
Vereadores Requerendo informações sobre transporte escolar, tendo em vista situações apontadas pela senhora Tereza Zózimo
Caputo. As Indicações Legislativas nº 357, 358, 359 e 360/19 do Vereador Fábio Guerra. – Indicação Legislativa nº 365 e 366/19
– Vereador Adriano Martins de Oliveira. A Indicação Legislativa nº 356/19 dos Vereadores Fábio Guerra e Francisco Lima
Bulhões. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores para a fala do expediente, usou a Tribuna o vereador Lucas Duarte
Rabello que cumprimentou a todos e mencionou a não abertura das Escolas apesar da Decisão Judicial, bem como ter sido
publicado o Decreto no Diário Oficial sobre a reabertura. Pontuou sua opinião de que o poder executivo só quer fugir da multa
diária de cinco mil reais e o fato de no Diário Oficial do dia oito de maio não haver nenhum comunicado oficial a população
divulgando para que fizessem a matricula. Mencionou as publicações sobre o referido assunto foram feitos nas redes sociais pelos
vereadores e a imprensa. Ressaltou que não foi uma questão de decisão do Executivo, mas uma obrigação Judicial. Destacou
sobre a audiência publicada relacionada a água em que nada foi esclarecido e que os representantes presentes não sabiam as
respostas. Destacou que perguntou ao Sr. José Renato o que eles estavam fazendo de diferente e que o mesmo respondeu que
nada, tão somente a manobra que já era feita. Pontuou que atualmente tem dinheiro para comprar tudo o que precisa, para
retornar com os médicos, com a obstetrícia todos os dias e que foi nesse mês de março a maio que surgiu esse dinheiro. Usou
também a tribuna o vereador Luís Carlo da Silva que cumprimentou a todos e mencionou sobre o seu bairro Pouso Alegre, tendo
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em vista as manilhas mencionadas pelo vereador Claudio Vieira Ramos falou, esclarecendo que depois da obra que fizeram na
Igreja Batista, quando chove desce muita água e que as manilhas estão lá para fazer a obra do bueiro, porém a mesma ainda não
foi feita por ser um terreno particular e não ter autorização e que esse problema será resolvido posteriormente. Relatou que já
solicitou que retirem a manilhas até o problema ser resolvido e que realmente as manilhas estão trazendo muito transtorno e que
em breve esse problema será resolvido. Usou a tribuna a vereadora Renilda Pereira Gonçalves que cumprimentou a todos e
mencionou sobre o bairro do Pouso Alegre e relatou que a obra ainda não foi feita por que os terrenos estão sendo loteados.
Ressaltou sobre o procedimento que fizeram no hospital e que nem ela e nem o vereador Marcelo Neves são contrários e que o
médico que fez o procedimento cirúrgico disse que não cobrou nada. Relatou que a população está reclamando que vão querer o
mesmo procedimento.  Encerrou sua fala dizendo que a vigilância sanitária esteve no hospital e que provavelmente foi denúncia
e espera que com isso possam melhorar. Não havendo Ordem do Dia, havendo oradores inscritos para as explicações pessoais o
vereador Lucas Duarte rabelo, Marcelo Rabello Neves e Claudio Vieira Ramos utilizaram a seu tempo para fala e às dezenove horas
e onze 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 quatorze de maio 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 quatorze de maio
de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 020/19
Ata da Vigésima Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Adriano Martins de Oliveira, Renilda Pereira Gonçalves, Luís Carlos da Silva, Claudio
Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra Júnior e Lucas Duarte Rabello que assinaram o livro de presença e havendo número legal de
Vereadores, iniciou às dezessete horas e quarenta e cinco 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 19 da sessão ordinária do dia nove de maio 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 o Ofício GP  247/19 de Prot.
Cameral nº 378/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 261/19 do Ver. Lucas Rabello, informando as situações das
quadras do município. O Ofício GP 252/19 de Prot. Cameral nº 387/19 que encaminha resposta do req. de informações nº
267/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre os planos e metas da Setel. O Ofício GP 278/19 de Prot. Cameral nº 383/19 que encaminha
resposta do req. de informações nº 268/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre informações referentes aos planos diretor de turismo e
lazer. O Ofício GP 270/19 de Prot. Cameral nº 397/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 273/19 do Ver. Lucas
Rabello, constando informações de compras de troféu para Setel. O Ofício GP 260/19 de Prot. Cameral nº 384/19 que encaminha
resposta do req. de informações nº 269/19 do Ver. Lucas Rabello, que informa sobre os diretores do esporte. O Ofício GP
253/19 de Prot. Cameral nº 385/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 262/19 do Ver. Lucas Rabello, que
informar a política municipal da Setel no plano do Governo da Legislação Municipal Estadual e Federal. O Ofício GP 269/19 de
Prot. Cameral nº 389/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 254/19 do Ver. Lucas Rabello, referentes aos
empréstimos de cadeiras e mesas da Setel. O Ofício GP 253/19 de Prot. Cameral nº 386/19 que encaminha resposta do req. de
informações nº 265/19 do Ver. Lucas Rabello, solicitando os convênios com as instituições públicas e privadas da Setel. O Ofício
GP 282/19 de Prot. Cameral nº 391/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 276/19 do Ver. Lucas Rabello,
solicitando os adiantamentos de todas as secretarias. O Ofício GP 271/19 de Prot. Cameral nº 396/19 que encaminha resposta do
req. de informações nº 255/19 do Ver. Lucas Rabello, solicitando os processos de inteiro teor referente aos pagamentos de
competições de futsal. O Ofício GP 268/19 de Prot. Cameral nº 395/19 que encaminha resposta do req. de informações nº
285/19 do Ver. Lucas Rabello, solicitando os processos de inteiro teor referente aos pagamentos de competições de futebol da
Setel. O Ofício GP 272/19 de Prot. Cameral nº 394/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 257/19 do Ver. Lucas
Rabello, referente aos pagamentos de iluminação e som do Setel. O Ofício GP 281/19 de Prot. Cameral nº 393/19 que encaminha
resposta do req. de informações nº 259/19 do Ver. Lucas Rabello, solicitando os adiantamentos da secretaria de turismo. O Ofício
GP 275/19 de Prot. Cameral nº 392/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 260/19 do Ver. Lucas Rabello, referente
as compras de academias de lazer. O Ofício GP 267/19 de Prot. Cameral nº 390/19 que encaminha resposta do req. de informações
nº 267/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre os planos e metas da Setel. O Ofício GP 265/19 de Prot. Cameral nº 388/19 que
encaminha resposta do req. de informações nº 272/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre os gatos de combustíveis pela Setel. O Ofício
GP 256/19 de Prot. Cameral nº 373/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 266/19 do Ver. Lucas Rabello, quanto
as normas para utilização de espaço público concedido pela Setel. O Ofício GP 251/19 de Prot. Cameral nº 374/19 que encaminha
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resposta do req. de informações nº 263/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre as políticas municipal do esporte. O Ofício GP 250/19
de Prot. Cameral nº 375/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 264/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre os projetos
de lazer implantados pela Setel. O Ofício GP 249/19 de Prot. Cameral nº 376/19 que encaminha resposta do req. de informações
nº 275/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre a realização da festa de frango. O Ofício GP 248/19 de Prot. Cameral nº 377/19 que
encaminha resposta do req. de informações nº 271/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre quais as políticas públicas implantadas pela
Setel. O Ofício GP 246/19 de Prot. Cameral nº 379/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 274/19 do Ver. Lucas
Rabello. O Ofício GP 245/19 de Prot. Cameral nº 380/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 270/19 do Ver. Lucas
Rabello, questionando o por que não foram realizadas as conferencias municipais da juventude. O Ofício GP 259/19 de Prot.
Cameral nº 381/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 253/19 do Ver. Lucas Rabello, sobre a utilização do Ginásio
Municipal. O Ofício GP 283/19 de Prot. Cameral nº 399/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 279/19 do Ver.
Lucas Rabello, sobre documentos relacionados aos Médicos DP Hospital Santa Theresinha e das unidades de Saúde da Família.
O Ofício GP 276/19 de Prot. Cameral nº 382/19 que encaminha resposta do req. de informações nº 258/19 do Ver. Lucas Rabello,
sobre pagamento de shows artísticas. O Ofício GP 288/19 de Prot. Cameral nº 405/19 que encaminha resposta do req. de
audiência pública nº 161/19 do Ver. Lucas Rabello. O Projeto de Lei nº 355/19 da Vereadora Renilda G. Pereira que institui
Campanha Coração de Mulher. A Indicação Legislativa nº 403 e 404/19 do Vereador Luís Carlos da Silva. Finda a leitura do
Expediente, havendo oradores para a fala do expediente, usou a tribuna o vereador Cláudio Vieira Ramos, que cumprimentou
a todos e relatou sobre o Programa de Campanha do Sr. Prefeito, que são mais de quarenta promessas que não foram cumpridas,
agradeceu a Dra. Fernanda que vai entrar com uma ação pública contra a prefeitura e a empresa Produza, mencionou de um
menino de doze anos que quebrou o joelho e ficou vinte dias em casa e o hospital do município nada fez para ajudar o munícipe,
encerrou sua fala dizendo que falta mais de um ano e meio para o mandado e que vai aguarda para ver o que vai acontecer. Usou
também a tribuna o vereador Fábio Meireles Guerra Júnior, que cumprimentou a todos e mencionou sobre as empresas, e que
empresa privada tem que ter o lucro e empresa pública o lucro é social, para saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico
e que o município estra sofrendo com essa falta de água, mencionou que esse problema não é de agora, e sim de outros
mandados, mas agora o problema está maior, relatou que o governo prometeu que não iria ter mais esse problema, por ter um
rio passando no meio do município, ressaltou que a empresa de água não sabe o que está fazendo, na verdade, as pessoas que
estão ali não conhece a realidade da água do município e que todos da empresa estão perdidos, que os munícipes estão cobrando
dos vereadores onde está a água, mencionou que comprou água mineral para tomar banho e que caminhão pipa esteve na sua
residência e ele mandou ele ir para os vizinhos, e que não pode prometer o que não se pode cumprir, relatou que tem que ter
reflorestamento e autorização do INEA e que são os principais requisitos para quem mexe com meio ambiente, encerrou sua fala
dizendo sobre os comentários do Sr. Prefeito nas redes sociais e que ele tem que parar de brincar e levar a sério que governa uma
cidade tem que ter responsabilidade. Usou a tribuna a vereadora Renilda Pereira Gonçalves, que cumprimentou a todos e
parabenizou todos da equipe de enfermagem, sobre a semana deles, relatou sobre a saúde e informa que foram demitidos oito
médicos e que tinha um hospital que fazia cirurgias ginecológicas que era duas por semana, ressalto pedindo que o Sr. Prefeito
reveja e contrate novamente esses médicos que são tão importante para o município, encerrou sua fala dizendo do projeto que
protocolou com o nome coração da mulher que por incrível que pareça as mulheres morem de infarto mais que os homens. Usou
também a tribuna o vereador Lucas Duarte Rabello cumprimentou a todos e convidou todos para audiência da educação, que será
no dia dezesseis de maio às dezenove horas, relacionada ao transporte escolar e a reabertura das escolas municipais, mencionou
que convidou a secretaria para uma conversa na sala do presidente dez minutos antes da audiência e ela desmarcou, fizeram uma
convocação oficial e mesmo assim ela disse que não poderá comparecer e que os pais iram vir tirar suas dúvidas e nada seria
resolvido, relatou sobre o projeto de cassação que na próxima quinta com início as nove da manhã que estarão ouvindo as
testemunhas do Sr. Prefeito na sala do terceiro andar. Passou-se à Ordem do Dia, com a votação em primeiro e segundo turno
das Indicações Legislativas n.ºs 356, 366, 365, 357, 358 e 359/19 dos Vereadores Fábio Guerra, Francisco Bulhões e Adriano
Martins. 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
dezesseis de maio 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 maio de dois mil e dezenove. GSS.

Ata nº 021/19
Ata da Vigésima Primeira Reunião Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Adriano Martins de Oliveira, Renilda Pereira Gonçalves, Luís Carlos da
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Silva, Claudio Vieira Ramos, Fábio Meireles Guerra Júnior, Lucas Duarte Rabello, Marcelo Rabello Neves e Josélia 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 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 20 da Sessão
Ordinária do dia quatorze de maio 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 o Ofício GP nº 289/2019 de Protocolo Cameral nº 407/19 que solicita reagendamento de audiência
pública. O Ofício da Comissão Processante nº 016/19 de Protocolo Cameral 410/19 que comunica o encerramento da instrução
do processo 0110/19. A Indicação Legislativa nº 408/19 de autoria do Vereador Fábio Guerra que requer Operação Tapa Buraco
no Loteamento Alvorada em Camboatá. A Indicação Legislativa nº 409/19 de autoria do Vereador Fábio Guerra que requer
Operação Tapa Buraco e Capina na Rua Alvorada no Bairro Contendas. Finda a leitura do Expediente, havendo oradores para a
fala do expediente, usou a tribuna o vereador Cláudio Vieira Ramos que cumprimentou a todos e mencionou sobre a crise de
água do município, relatando que recebeu denúncia que no bairro da Santa Fé tem um reservatório da Prefeitura com uma caixa
d’água que cabe dezoito mil litros de água aproximadamente e que fez um vídeo no qual mostra o desperdício de água, que fica
transbordando do reservatório e que daria pra abastecer várias residências. Ressaltou sua indignação ao escutar o prefeito e a
empresa produza dizerem que os munícipes precisam economizar água. Destacou que a população esta fazendo a sua parte, mas
o executivo não faz a dele, convidando a todos que queiram visitar o local onde esta acontecendo o desperdício de água.  Usou
também a tribuna o vereador Lucas Duarte Rabello que cumprimentou a todos e destacou o término da fase de instrução do
projeto 110/19 referente ao processo de cassação ao prefeito do município, Sr. Gilberto Esteves.  Pontuou que ouviu as
testemunhas do denunciado, que já encaminhou o oficio e que o processo já está no final e que já estará marcando data para a
votação. Relatou que não conseguiu notificar o prefeito e que procuraram ele em todos os lugares e ninguém sabia aonde o
mesmo estava, mencionando que não quer entender que ele fez isso de forma proposital e que continuaria tentando entregar a
notificação para chegar a conclusão final.  Requereu ao Sr. Presidente para que encaminhasse as referidas notificações para todos os
vereadores estarem ciente de todos os atos. Usou a tribuna o vereador Marcelo Neves Rabello que cumprimentou a todos e
mencionou ter assistido o vídeo feito pelo vereador Cláudio V. Ramos e relatando sua indignação. Relatou escutar sempre a rádio
ativa e a Sr. Ângela pedindo para a população economizar água. Relatou ainda sobre a audiência pública onde a maioria dos
funcionários era da equipe da DAAE e conhece como a palma da mão cada caixa d’água que existe, cada cano, cada emenda e que
não consegue entender uma polegada de água sendo desperdiçada e confirmando a existência de água no município. Relatou que
todos os anos tem que ter gestão em caso de estiagem e que os munícipes ficarão sem água se nada for feito e que araponga não
tem condições para estar mandando água para Águas Claras até Brucuçu. Relatou que morra na Jaguara a vinte e um anos e que
todas as vezes em tempo de seca não chega água pro bairro.  Destacou o requerimento a respeito de manilhas e tubos de conexão
para a Volta do Pião e que a Jaguara tem três ruas em que atualmente o esgoto está em céu aberto e que foi um caminhão de tubos
para o Pião e que uma comunidade que tem quase cinco mil habitantes e que são três ruas que há mais de vinte anos não tem se
quer um tubo que seja colocado no chão, o que é inadmissível. Usou também a tribuna o vereador Fábio Meirelles Guerra Júnior
que cumprimentou a todos e complementou as falas dos vereadores Cláudio Ramos e Marcelo Neves destacando que a realidade
são quase quatro meses que a empresa produza trabalha com os caminhões da prefeitura e alguns funcionários do DAAE, dentre
outros e que o proprietário da empresa disse que já pegou coisa pior, porem estão apenas se limitando a fazer manobras para o
abastecimento de agua.  Encerrada a fala do expediente, passou-se à Ordem do Dia, passando-se a votação em primeiro e segundo
turno das Indicações Legislativas nºs 403 e 404/19 do Vereador Luís Carlos da Silva, sendo aprovadas de forma unanime.
Encerrada a ordem do dia, não havendo oradores inscritos para as explicações pessoais, às dezoito horas e trinta e oito 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 um de maio 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 um de maio de dois mil
e dezenove. GSS.

ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto torna público o resultado

do julgamento de licitação, conforme segue:
LICITAÇÃO: Carta-Convite nº 001/2019.
UNIDADE: Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto.
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PROCESSO: 228/2019.
OBJETO: Fornecimento de combustível para as viaturas da Câmara Municipal.
VENCEDORA: POSTO VALVERDÃO

Esgotado o prazo recursal, e havendo interposição de recursos, o processo será encaminhado a autoridade competente para
deliberação quanto a homologação e a adjudicação do objeto desta licitação, nos moldes do que dispõe o inciso VI, do artigo 43,
da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.

São José do Vale do Rio Preto, em 22 de maio de 2019.
Michele Cabral Tavares

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº: 001/2019

Homologada e adjudicada a licitação realizada na modalidade de Carta Convite nº 001/2019, Processo Administrativo nº
228/2019, onde foi considerada vencedora a empresa:
VENCEDORA: POSTO VALVERDÃO
OBJETO: Fornecimento de combustível para as viaturas da Câmara Municipal.
VALOR DA PROPOSTA: Valor máximo mensal de:

São José do Vale do Rio Preto, em 22 de maio de 2019.
Francisco Lima Bulhões

Presidente
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