
DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Legislativo

Município de
São José do Vale do Rio Preto
ANO XI nº 2.008 - 3ª-feira, 03 de novembro de 2020

FRANCISCO LIMA BULHÕES
Presidente da Mesa Diretora

MARCELLO RABELLO NEVES
Vice-Presidente da Mesa Diretora

FABIO MEIRELES GUERRA JR.
1º Secretário da Mesa Diretora

CLAUDIO VIEIRA RAMOS
2º Secretário da Mesa Diretora

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA
Vereador

JOSÉLIA DOS SANTOS
Vereadora

LUCAS DUARTE RABELLO
Vereador

LUIS CARLOS DA SILVA
Vereador

RENILDA PEREIRA GONÇALVES
Vereadora

***********************************

Fabiano da Silva Bittencourt
Chefe de Gabinete da Presidência

Antonio Carlos Ferreira
Diretor Geral

Patrícia Maria Vieira
Assessor Especial da Presidência

Luana Roberta Andrade Branco
Secretária de Gabinete

Marta da Silva Moreira
Assessor Parlamentar das Comissões

Arthur Rosa Quintas Venas
Graziele Silva de Souza

Gilmara Ferreira Cordeiro
Assessores Parlamentares I

SUMÁRIO

Portaria
Página 1

Câmara

Municipal

PORTARIA

ATAS DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Atas de Sessões Legislativas
Páginas 1 a 4

PORTARIA Nº 12, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

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

R E S O L V E:

Designar interinamente a servidora LUANA ROBERTA
ANDRADE BRANCO, matrícula nº 159-2, sem prejuízo de suas
funções, para responder pelo expediente da Presidência de Licitação,
com validade a contar de 20 de outubro de 2020.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA em 22 de outubro de 2020.

FRANCISCO LIMA BULHÕES
Presidente da Câmara Municipal

Ata Ordinária nº 48/20

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordinária do Quarto Ano da
Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e
vinte, sob a presidência do Sr. Vereador Francisco Lima Bulhões,
com a presença dos Vereadores Josélia dos Santos, Luis Carlos da
Silva, Lucas Duarte Rabello, Fábio Meirelles Guerra Júnior, Claudio
Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves, Adriano Martins de Oliveira
e Marcelo Rabello Neves, 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 a Vereadora Josélia dos Santos para fazer a leitura do texto
da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador
Claudio Ramos, Segundo Secretário, fizesse a leitura da Ata de nº 47,
da Sessão Ordinária realizada do dia um de outubro de dois mil e
vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio
Guerra, Primeiro 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 338/20 de Protocolo Cameral nº
602/20, contendo Resposta a Indicação Legislativa; Ofício GP nº
344/20 de Protocolo Cameral nº 603/20, contendo Resposta a
Indicação Legislativa; Ofício GP nº 345/20 de Protocolo Cameral
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nº 604/20, Solicitando Plenário; Projeto de Lei nº 608/20, de Autoria da Mesa Diretora, que Fixa Subsídios; Indicações
Legislativas nºs 606 e 607/20, de Autoria do Vereador Fábio Guerra e Moção de Aplausos nº 609/20, de Autoria da
Vereadora Josélia dos Santos ao Sr. Sergio Luiz Barros da Rocha. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do
Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves que iniciou desejando boa noite a todos pontuando a questão do
não comparecimento da Secretaria de Saúde, demonstrando sua insatisfação. Inscrito para a Fala do Expediente o Vereador
Francisco Bulhões que iniciou agradecendo a Secretaria de Obras pelo atendimento em solicitações, bem como o fato da
retenção da água do rio por conta de hidrelétrica. Findas as falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia com votação
em primeiro e segundo turno do Requerimento de Informação nº 600/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões, sendo
aprovado de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia e havendo orador inscrito para as Explicações Pessoais, usou a
Tribuna o Vereador Fábio Guerra. Às dezoito horas e trinta e dois minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia oito
de outubro de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia ainda não definida. 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 seis de outubro de dois mil
e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 49/20

Ata da Quadragésima Nona Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Fábio Meirelles Guerra Júnior, Claudio
Vieira Ramos, Adriano Martins de Oliveira e Marcelo Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número
legal, às dezessete horas e cinquenta minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida,
convidou o Vereador Lucas Rabello para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que
o Vereador Lucas Rabello, Segundo Secretário ad hoc, fizesse a leitura da Ata de nº 48, da Sessão Ordinária realizada do dia
seis de outubro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro Secretário,
fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual
constavam: Requerimento de Informações nº 611/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões; Indicação Legislativa nº
610/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins e Indicações Legislativas nºs 612, 613, 614, 615 e 616/20, de Autoria do
Vereador Francisco Bulhões. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Fábio Guerra que cumprimentou a todos, pontuando a presença do vereador Luciano, da cidade de Teresópolis. Destacou
a situação caótica do trânsito no Município, que precisa de providências. Pontuou ainda a situação lastimável da falta de
água, destacando que alguns bairros estão sem agua há dias. Finalizou ressaltando a situação da coleta de lixo, pedindo
que a Secretaria de Meio Ambiente tome providências quanto a esse assunto. Findas as falas no Expediente, passou-se à
Ordem do Dia com votação em primeiro e segundo turno do Projeto de Lei nº 608/20, de Autoria da Mesa Diretora, que Fixa
Subsídios, que colocado em discussão, o Vereador Lucas Rabello usou da palavra destacando o projeto sobre subsídios
a ser votado e que está nos moldes do último proposto. Terminada a discussão, foi aprovado de forma unanime. Em
seguida, com votação em primeiro e segundo turno da Indicação Legislativa nº 601/20, de Autoria do Vereador Adriano
Martins e Indicação Legislativa nº 606/20, do Vereador Fábio Guerra, sendo aprovadas de forma unanime. Encerrada a
Ordem do Dia e 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, convocando os Vereadores para a próxima
reunião ordinária, a ser realizada no dia treze de outubro de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem
do Dia ainda não definida. 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 oito de outubro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 50/20

Ata da Quinquagésima Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr. Vereador
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Fábio Meirelles Guerra Júnior, Claudio
Vieira Ramos, Adriano Martins de Oliveira, Luis Carlos da Silva, Josélia dos Santos e Renilda Pereira Gonçalves, que
assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e três minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Josélia dos Santos para fazer a leitura do texto da
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Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, Segundo Secretário, fizesse a leitura da
Ata de nº 49, da Sessão Ordinária realizada do dia oito de outubro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou
que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro 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 348/20 de Protocolo Cameral nº 617/20,
contendo resposta ao oficio nº 211/20;  Oficio GP nº 350/20 de Protocolo Cameral nº 618/20, contendo resposta a Indicações
Legislativas e Oficio GP nº 352/20 de Protocolo Cameral nº 619/20, pedindo autorização para utilizar o referido espaço na dia
16/10/20. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que
desejou boa noite a todos, pontuando a situação caótica da água, bem como sobre o trânsito na cidade. Relatou um pouco
do trabalho realizado nos últimos quatro anos. Findas as falas no Expediente, passou-se à Ordem do Dia com votação em
primeiro e segundo turno do Ofício GP nº 326/20 de Protocolo Cameral nº 586/20, que Solicita Abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$1.000.000,00; Requerimento de Informações nº 611/20, de Autoria do Vereador Francisco
Bulhões; Indicação Legislativa nº 610/20, de Autoria do Vereador Adriano Martins e Indicações Legislativas nºs 612, 613,
614, 615 e 616/20, de Autoria do Vereador Francisco Bulhões, sendo aprovados de forma unanime. Encerrada a Ordem do
Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta e três minutos o Sr. Presidente
deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária,
a ser realizada no dia quinze de outubro de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia ainda
não definida. 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
treze de outubro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 51/20

Ata da Quinquagésima Primeira Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr.
Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Lucas Duarte Rabello, Fábio Meirelles Guerra Júnior e
Adriano Martins de Oliveira, 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 Lucas Rabello
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Lucas Rabello, Segundo
Secretário ad hoc, fizesse a leitura da Ata de nº 50, da Sessão Ordinária realizada do dia treze de outubro de dois mil e vinte.
Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro 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 353/20 de
Protocolo Cameral nº 622/20, contendo resposta ao ofício nº 230/20; Oficio GP nº 354/20 de Protocolo Cameral nº 623/20,
contendo resposta ao ofício nº 233/20  e Oficio GP nº 356/20 de Protocolo Cameral nº 624/20, que Solicita Abertura de
Crédito Adicional Especial no valor de R$ 351.503,91. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou
a Tribuna o Vereador Lucas Rabello que iniciou desejando boa noite a todos destacando a importância da participação de
todos os vereadores nas sessões, bem como da participação nas discussões das comissões tendo em vista a existência de
alguns projetos de autoria dos vereadores e que são importantes a serem discutidos e importantes a serem analisados.
Parabenizou a todos os professores pelo seu dia. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio
Guerra que desejou boa noite a todos, saudando os professores pelo seu dia. Destacou seu encontro com a secretária de
saúde Rafaela, pontuando a prestação de contas em audiência pública. Agradeceu a secretaria de obras pelo atendimento
de sua indicação e solicitação. Findas as falas no Expediente, não havendo quórum suficiente para à Ordem do Dia, às
dezoito horas e dezessete minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos,
convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte de outubro de dois mil e vinte, às
dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia ainda não definida. 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 quinze de outubro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 52/20

Ata da Quinquagésima Segunda Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr.
Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Fábio Meirelles Guerra Júnior, Claudio Vieira Ramos,
Luis Carlos da Silva, Josélia dos Santos, Renilda Pereira Gonçalves, Marcelo Rabello Neves e Adriano Martins de Oliveira,
que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e três minutos, fazendo a
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invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis Carlos da Silva para fazer a leitura
do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, Segundo Secretário, fizesse
a leitura da Ata de nº 51, da Sessão Ordinária realizada do dia quinze de outubro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr.
Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Oficio SMS-SJVRP/VIAM/0027/2020 de
Protocolo Cameral nº 626/20, que Solicita o Auditório; Indicações Legislativas nºs 627 e 629/20, de Autoria do Vereador
Francisco Bulhões e Protocolo Cameral nº 628/20, de Autoria da Sra. Tereza Zózimo Caputo, que Requer fiscalização nos
contratos da permissão de água. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o
Vereador Fábio Guerra que desejou boa noite a todos, mencionando algumas situações que possivelmente seriam
esclarecidas com a secretária de saúde e toda a sua equipe. Ressaltou a questão do sistema de monitoramento por câmeras
e a necessidade de sua instalação. Pontuou ainda outras questões pertinentes ao Município. Findas as falas no Expediente,
não havendo a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e
nove minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, convocando os Vereadores
para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta
minutos, com Ordem do Dia ainda não definida. 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 de outubro de dois mil e vinte. GFC.

Ata Ordinária nº 53/20

Ata da Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária do Quarto Ano da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, sob a presidência do Sr.
Vereador Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Fábio Meirelles Guerra Júnior, Josélia dos Santos, Luis
Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Claudio Vieira Ramos, Renilda Pereira Gonçalves e Adriano Martins de Oliveira, que
assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e seis minutos, fazendo a invocação
regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Josélia dos Santos para fazer a leitura do texto da
Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, Segundo Secretário, fizesse a leitura da
Ata de nº 52, da Sessão Ordinária realizada no dia vinte de outubro de dois mil e vinte. Logo após, o Sr. Presidente solicitou
que o Vereador Fábio Guerra, Primeiro Secretário, fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno
Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Requerimentos de Denúncia de Protocolo Cameral nºs 632,
633 e 634/20, de Autoria do Vereador Lucas Rabello, Requerimento Pedindo Cópia de Processo de Protocolo Cameral nº
631/20, de Autoria da Vereadora Renilda Pereira e Requerimento de Moção de Pesar nº 635/20, de Autoria da Vereadora
Renilda Pereira ao Sr. Arolde de Oliveira. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna
o Vereador Lucas Rabello que desejou boa noite a todos, destacando a solicitação de encaminhamento de denúncias com
vídeos e fotos aos devidos órgãos ambientais da Prefeitura Municipal e do Inea e também do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro para que possam tomar as devidas providências e verificar se realmente há irregularidades na empresa.
Pontuou ainda um projeto de sua autoria em relação ao tombamento que passa a integrar o patrimônio histórico do
Município alguns imóveis do Município. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que
desejou boa noite a todos se reportando a fala do Vereador Lucas, no sentido de analisar os projetos pendentes, bem como
pontuou alguns problemas do Município. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco
Bulhões que pontuou a questão dos PSFs. e outras questões que necessitam solução. Findas as falas no Expediente,
passou-se à Ordem do Dia com votação em primeiro e segundo turno das Indicações Legislativas nºs 627 e 629/20, de
Autoria do Vereador Francisco Bulhões, sendo aprovadas de forma unanime. Encerrada a Ordem do Dia e não havendo
oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quinze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a
sessão, agradecendo a presença de todos, convocando os Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no
dia vinte e sete de outubro de dois mil e vinte, às dezessete horas e trinta minutos, com Ordem do Dia ainda não definida.
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 dois
de outubro de dois mil e vinte. GFC.
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