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Ata nº 26/22

Ata da Vigésima Sexta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e dois sob a presidência do Sr. Vereador Adriano Martins de
Oliveira, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy,
Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões,
Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, 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 o Sr. Renato Fabiano Marques
de Oliveira para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o
Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse
a leitura da Ata nº 25 da Sessão Ordinária realizada no dia dezessete
de maio de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada, na
forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente
solicitou ao Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que
fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o
Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do
qual constavam: Ofício GP nº 174/22, que encaminha o Projeto de Lei
Complementar nº 605/22 que altera a Lei Complementar nº 46, alterando
as atribuições do Diretor do Departamento de Administração, do
Chefe de Divisão de Recursos Humanos e do Responsável pelo
Controle de Pessoal, e cria os cargos de Chefe de Divisão do
Departamento Pessoal, Chefe de Divisão de Licitações e o Agente
de Contratação/Pregoeiro; e as Indicações Legislativas de nºs 599,
602, 603 e 604/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. A
seguir, havendo orador inscrito para a Fala no Expediente, usou a
Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando
a todos. Registrou sua visita ao Colégio Crescer Sabendo Ser,
destacando a atuação brilhante que o mesmo vem realizando em
nosso Município, parabenizando a toda a direção e a todos os
funcionários. Informou que foi notificado por um munícipe a respeito
dos atendimentos de rotina que não estão sendo realizados no Centro
de Especialidades Odontológicas do nosso Município, destacando
que diante a este relato imediatamente tentou entrar em contato com
a Secretária de Saúde para maiores informações e que está aguardando
respostas da mesma, mas citou que foi informado por um profissional
da Secretaria de Saúde que somente os atendimentos emergenciais
estão sendo realizados. Ressaltou que também foi dito pelo munícipe
que os profissionais que atendem no CEO, estariam atendendo
normalmente em clínicas particulares do Município, ressaltando com
isso que não consegue compreender essa situação, visto que o
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profissional não está liberado para fazer um atendimento de saúde preventiva em um Centro Odontológico que é custeado
com recursos públicos para atender a nossa população, mas que os mesmos profissionais realizam normalmente seus
atendimentos em clínicas particulares, citando que não sabe se existe alguma regulamentação ou determinação externa que
esteja proibindo o atendimento, mas destaca que o Município tem recursos financeiros suficientes para arcar com seus
compromissos de pagamento ao servidor e que obtendo maiores informações estará trazendo a esta Tribuna para
conhecimento de todos. Em seguida, não havendo mais inscritos para a Fala no Expediente, não havendo Ordem do Dia e
nem oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito 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, marcando a próxima reunião
ordinária para o próximo dia vinte e quatro de maio, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia em
primeiro turno os Projetos de Lei de nºs 567, 568, 569 e 583/22, além de outros projetos que forem deliberados pelas
comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, 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 dezenove de maio de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 27/22

Ata da Vigésima Sétima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de
Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira e
Marcelo Rabello Neves, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta e cinco
minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Dalmo Gonçalves Machado
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que
fizesse a leitura da Ata nº 26 da Sessão Ordinária realizada no dia dezenove de maio de dois mil e vinte e dois que, depois
de lida foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador
Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento
Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 177/22, de protocolo nº 607/22 que
solicita a devolução de documentos encaminhados através do processo administrativo, solicitado em atenção ao
Requerimento de Informações nº 423/22; Ofício GP nº 180/22, de protocolo nº 609/22 que encaminha resposta ao Requerimento
de Informações nº 522/22 de autoria do Vereador Francisco Bulhões; Requerimento de Informações nº 612/22, de autoria do
Vereador Raphael Branco dos Santos; Moção de Aplausos nº 610/22, de autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, a
Sra. Aline Gonçalves Vieira; Moção de Aplausos nº 611/22, de autoria do Vereador Francisco Lima Bulhões, ao Colégio
Crescer Sabendo Ser; e o Requerimento nº 608/22, de autoria do Sr. Glauber de Souza Carvalho solicitando a utilização da
Tribuna Livre. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves
que iniciou desejando boa tarde a todos. Mencionou sobre a ocorrência de incêndio em uma padaria no bairro de Camboatá,
citando que diante a presença do Coronel Leandro do Corpo de Bombeiros, o mesmo informou que estaria realizando um
estudo para estar contemplando o Município de São José com um destacamento do Corpo de Bombeiros pois não possui
efetivo suficiente, destacando ainda que o Prefeito Municipal se colocou à disposição e que pagaria os bombeiros pelo
RAS. Finalizou frisando a importância de um destacamento do Corpo de Bombeiros em nossa cidade, visto que quando
ocorrem situações de riscos como as de incêndio, o atendimento é demorado por precisarem se deslocar de outro Município,
pontuando ainda que é uma luta sua já de outras gestões. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos. Reportou-se a fala do Vereador Marcelo Neves mencionando o
quanto é lamentável o ocorrido no estabelecimento comercial do Senhor Mateus no bairro de Camboatá, pontuando que
a implantação de um destacamento do Corpo de Bombeiros no Município é uma luta do Vereador Marcelo Neves desde seu
primeiro mandato, frisando que esta implantação depende também de uma vontade política por parte do Executivo e que é
um ponto que não acontece nessa gestão e nem em gestões passadas. Agradeceu ao Coronel Leandro por ser sempre
solícito com o nosso Município, ressaltando que espera que esse sonho de ter um destacamento do Corpo de Bombeiros
em nossa cidade se concretize. Informou com grande satisfação que a licitação realizada por parte do Governo do Estado
está para acontecer no dia sete de junho em prol das obras na RJ-134, citando que esta obra abrange a nossa Estrada
Silveira da Motta e que a mesma necessita muito de obras de drenagem, contenção, recapeamento e finalização, destacando
que nesse percurso muitos foram os acidentes ocorridos e que em alguns pontos os mesmos aconteceram por falta de uma
ação, principalmente depois da tragédia no ano de 2011. Finalizou mencionando novamente sobre o assunto que abordou
na Tribuna na última sessão, que diz respeito a notificação que recebeu de um munícipe sobre os atendimentos de rotina
que não estariam sendo realizados no Centro de Especialidades Odontológicas do nosso Município, relatando que esteve
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com a Secretária de Saúde Rafaella Rampini e que acompanhado da Vereadora Daniela de Carvalho, estiveram também com
a Coordenadora de Saúde Bucal Vanessa Quintas, citando que a mesma informou que estão acontecendo atendimentos de
urgência e emergência, e que diante a pandemia os atendimentos preventivos infelizmente não estavam sendo realizados
em todas as Unidades de Saúde, e com isso o CEO absorveu os atendimentos reprimidos e complexos e também os
atendimentos que não estão acontecendo nas unidades. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora
Daniela de Carvalho que iniciou desejando boa noite a todos. Reportou-se a fala do Vereador Francisco Bulhões mencionando
que algumas Unidades de Saúde do Município estão sem atendimentos odontológicos, citando como exemplo a Unidade
de Saúde do bairro de Pouso Alegre que continua com problemas no compressor e que como solução provisória estão
encaminhando uma vez na semana para o CEO, mas pontua que não conseguem atender toda a demanda, visto que o Posto
de Saúde do Centro não realiza atendimentos odontológicos e com isso sobrecarrega ainda mais o Centro de Especialização
Odontológica, que é voltado para situações mais complexas. Discorreu sobre o incêndio ocorrido no estabelecimento
comercial no bairro de Camboatá, dando diversos exemplos de situações como essa em nosso Município, ressaltando o
quanto é lamentável e pontuando a necessidade da implantação de um destacamento do Corpo de Bombeiros em nossa
cidade. Pontuou também sobre a importância de ter Bombeiros Civis em nosso Município, informando que já está sendo
feito um Projeto de Lei a respeito do assunto e que através dessa Lei teremos pessoas aptas a prestar os primeiros
socorros, tomando as medidas cabíveis e necessárias na proteção de vidas. Finalizou parabenizando o Vereador Francisco
Bulhões por corajosamente ajudar no incêndio ocorrido na padaria do bairro de Camboatá e também pela sua empatia com
o próximo, mencionando que o mesmo colocou sua própria vida em risco para tentar controlar a situação. Também inscrito
para ocupar a Tribuna Livre, na forma do Requerimento nº 608/22, usou a Tribuna o Sr. Glauber de Souza Carvalho que
iniciou desejando boa noite a todos. Discorreu sobre o Plano Diretor que está sendo discutido, pontuando que o mesmo
conta com inúmeras irregularidades e que não se enquadra na realidade do Município. Citou que muitas pessoas trabalham
uma vida inteira para conseguir comprar uma propriedade no Município e que diante as exigências estipuladas não
poderão se quer construir nas mesmas, pedindo então consideração dos Vereadores com a população ao analisarem e
estudarem o Plano Diretor para sua aprovação. Mencionou sobre o ocorrido da perda irreparável de uma criança por
engasgo em uma creche no Município de Petrópolis, informando que no ano de 2018 foi publicada uma Lei Federal que
determina que em todas as escolas, de todos os Municípios e Estados, fosse feita uma capacitação com todos os
profissionais da Educação, informando que neste mesmo ano protocolou um Ofício na Secretaria de Educação do nosso
Município, disponibilizando um curso totalmente gratuito pelo grupamento Anjos do Resgate dando capacitação voluntária
a esses profissionais, destacando ainda que não obteve resposta até a presente data. Em seguida, não havendo mais
inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação em primeiro turno de quatro Projetos de Lei
que requerem autorização para abertura de créditos adicionais: nº 583/22, Crédito Adicional Especial no valor de R$
500.000,00; nº 569/22, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 652.220,64; nº 567/22, Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 560.551,00; e nº 568/22, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 620.000,00; o Requerimento de Informações
nº 612/22, de autoria do Vereador Raphael Branco dos Santos; e as Indicações Legislativas nºs 599, 602, 603 e 604/22 – de
autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações
Pessoais, às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a
presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo
dia vinte e seis de maio, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia em segundo turno os Projetos de Lei
de nºs 567, 568, 569 e 583/22, além de outros projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco
Bulhões, 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 quatro de maio de
dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 28/22

Ata da Vigésima Oitava Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale
do Rio Preto, realizada aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do Sr.
Vereador Marcos Antônio Machado, com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano Martins de
Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira,
Marcelo Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, 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. Josias Gonçalves para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente convidou o
Vereador Raphael Branco para que fizesse a leitura da Ata nº 27 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e quatro de maio
de dois mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr.
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Presidente solicitou a Vereadora Adriana Nardy, Segunda Secretária, que fizesse a leitura das matérias no Expediente, de
acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício GP nº 182/22, de
protocolo nº 614/22 que encaminha resposta ao Ofício nº 003/21, do Vereador Francisco Bulhões, referente a informações
para denominação de servidão na Estrada da Floresta – Servidão Galdêncio Paim de Moraes; Ofício GP nº 183/22, de
protocolo nº 619/22 que encaminha resposta ao Ofício nº 003/22, do Vereador Marcos Machado, referente a informações
para denominação de ponte em Contendas – Ponte Almirante Camilo Henrique d’Arcanchy; Ofício GP nº 184/22, de
protocolo nº 620/22 que encaminha resposta ao Ofício nº 003/22, do Vereador Francisco Bulhões, referente a informações
para denominação de servidão em Parada Morelli – Servidão Antonio Morelli; Ofício GP nº 187/22, de protocolo nº 621/22
que encaminha resposta ao Ofício nº 012/21, do Vereador Marcelo Neves, referente a informações para denominação de rua
na localidade do Buraco do Sapo – Rua Vicente de Andrade Morelli; e as Indicações Legislativas nºs 613, 615, 616, 617 e
618/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, nºs 623 a 626/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves, e nºs 627 a
629/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho. A seguir, havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Raphael Branco que iniciou desejando boa noite a todos. Justificou sua ausência na última
sessão, mencionando que esteve em uma reunião com a Viação Teresópolis, pontuando que nesta reunião foi informado
que está para acontecer melhorias a partir da próxima semana em busca de ajudar os usuários do nosso Município que
necessitam do transporte, agradecendo ainda pela receptividade dos mesmos. Finalizou relatando que esteve acompanhando
um pouco do trabalho do CRAS, destacando o carinho e o zelo que os profissionais possuem com cada criança e o quanto
o trabalho dos mesmos são importantes para o nosso Município. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a
Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou cumprimentando a todos. Mencionou que a Comissão de Urbanismo,
Infraestrutura Municipal e Segurança Pública fez um Requerimento de Informações cobrando mais uma vez sobre o que
está sendo feito a respeito do ponto de ônibus que antecede a nova instalação da Policlínica Municipal, citando que o
mesmo fica dentro de uma curva oferecendo riscos aos pedestres e por quem transita, pontuando que até o momento nada
foi feito e que é um desrespeito com o cidadão diante as incontáveis solicitações e reclamações. Mencionou que recebeu
uma denúncia a respeito do transporte escolar do Colégio Estadual Coronel João Limongi, pontuando que vários alunos
ficaram sem o transporte por motivo de lotação, e que uns possuem condições de pagar um ônibus para irem para suas
residências e outros não, frisando que por mais que seja uma competência do Estado, estarão atuando, pois não é possível
estar ciente da situação e não tomar nenhuma atitude. Finalizou citando sua visita ao Posto de Saúde do bairro de
Contendas, relatando principalmente o problema de vazamento no telhado em quase todos os cômodos, destacando que
temos vários PSFs nessas condições e que os mesmos necessitam de um cuidado maior, ressaltando ainda que não adianta
somente pintar as paredes pois o mofo e as infiltrações continuam, pedindo então uma atenção especial por parte do Poder
Executivo. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou desejando boa
noite a todos. Justificou o seu atraso na sessão, mencionando que estava em uma agenda com o Senador Portinho,
destacando que o mesmo vem atuando de forma bastante ativa na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e tem
representado bem o Município também através de emendas parlamentares, expressando sua satisfação diante uma emenda
no valor de R$ 1.056.000,00 que servirá dentre as obras que estão acontecendo no Município, para a construção da
Unidade de Saúde no bairro da Barrinha, citando ainda que já se encontra na fase final para a licitação. Agradeceu ao
Senador Portinho por uma segunda emenda destinada a São José do Vale do Rio Preto no valor de R$ 1.000.000,00, citando
que a mesma já se encontra a disposição e que somente aguarda o cadastro por parte do Poder Executivo para estar
atendendo os custeios da Secretaria de Saúde. Citou que um dos maiores problemas que os municípios pequenos enfrentam
é em relação a inadimplência, mais conhecido como CAUC, que as vezes por situações até  externas fazem com que os
municípios não possam receber emendas, destacando que o Senador Portinho é responsável por uma emenda que foi
aceita e aprovada no Senado, fazendo com que fosse retirado essas exigências de estar positivo em relação ao CAUC em
municípios abaixo de 50 mil habitantes, permitindo com isso que municípios menores, da qual a maior parte das receitas são
oriundas através de emendas externas, possam ter uma forma melhor de administrar suas necessidades. Finalizou
agradecendo mais uma vez ao Senador Portinho por todo esforço que tem feito à frente do seu mandato, em especial pelo
interior do Estado do Rio de Janeiro. Encerrada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia
com a votação em segundo turno de quatro Projetos de Lei que requerem autorização para abertura de créditos adicionais:
nº 583/22, Crédito Adicional Especial no valor de R$ 500.000,00; nº 569/22, Crédito Adicional Especial no valor de R$
652.220,64; nº 567/22, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 560.551,00; e nº 568/22, Crédito Adicional Suplementar
no valor de R$ 620.000,00; e as Indicações Legislativas nºs 613, 615, 616, 617 e 618/22 – de autoria do Vereador Marcos
Machado; nºs 623 a 626/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves; e nºs 627 a 629/22 – de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e
trinta e cinco minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a
presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o próximo dia trinta e um de maio, às 17h30,
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quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu,
Francisco Bulhões, 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 maio de dois mil e vinte e dois. GLCO.


