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Ata nº 45/22

Ata da Quadragésima Quinta Reunião Ordinária do Segundo Ano da
Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio
Preto, realizada aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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 quarenta e cinco minutos, fazendo a invocação regimental,
deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Francisco
Bulhões 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 44 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e três de
agosto 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 315/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 886/22 que
requer autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 902.891,54 ao orçamento do Fundo Municipal de Saúde;
Ofício GP nº 317/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 887/22 que
requer a abertura de vagas de provimento efetivo de um Dentista da
Família, um Auxiliar de Consultório Dentário e quatro Farmacêuticos;
o Projeto de Resolução nº 885/22, de autoria do Vereador Luis de
Souza que concede o Prêmio Destaque Juvenil ao jovem Luis Gustavo
Paixão de Oliveira; e as Indicações Legislativas de nºs 877, 878 e
879/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nº 883, 888 e
889/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, e nº 890/22 – de
autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira; e a Moção de Aplausos nº
882/22, de autoria do Vereador Raphael Branco ao Sr. Augusto Maia
Felippe. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala no
Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação e aprovação em
segundo turno dos Projetos de Lei de nºs 642/22, nº 644/22, nº 734/22,
nº 735/22 e nº 736/22, todos de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho; em segundo turno os Projetos de Lei nº 804/22 – de autoria
do Vereador Marcelo Neves que dispõe sobre a realização de
campanha sobre o uso excessivo e o consumo consciente do açúcar
no âmbito do Município; nº 659/22, de autoria da Vereadora Daniela
de Carvalho que institui a Semana de Conscientização sobre a
Fibromialgia; e nº 660/22, de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho
que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com
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Fibromialgia; e as Indicações Legislativas de nºs 877, 878 e 879/22 – de autoria da Vereadora Daniela de Carvalho, nº 883,
888 e 889/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões, e nº 890/22 – de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira.
Encerrada a Ordem do Dia, não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte 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 de agosto, às 17h30, quando estarão na Ordem do
Dia em segundo turno os Projetos de Lei de nºs 659, 660 e 804/22, 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 cinco de agosto de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 46/22

Ata da Quadragésima Sexta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos trinta dias do mês de agosto 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, 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 quarenta e nove
minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou a Vereadora Adriana Nardy 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 45 da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e cinco de agosto 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 322/22, de protocolo nº 892/22 que informa o
encaminhamento de Indicações Legislativas aos setores competentes; Ofício GP nº 326/22, que encaminha o Projeto de Lei
nº 893/22 que requer autorização para abertura de vagas de provimento efetivo – uma vaga de servente; Ofício GP nº
324/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 894/22 que requer autorização para abertura de vagas de provimento efetivo –
quatro Psicólogos e dois Assistentes Sociais; Ofício GP nº 330/22, de protocolo nº 895/22 que solicita o envio da proposta
orçamentária do Legislativo para o Exercício Financeiro de 2023; Ofício GP nº 331/22, de protocolo nº 897/22 que encaminha
resposta em atenção as Indicações Legislativas de nºs 793 e 794/22 de autoria dos vereadores Marcos Machado, Adriana
Nardy e Daniela de Carvalho; Ofício GP nº 332/22, de protocolo nº 898/22 que encaminha resposta em atenção ao
Requerimento de Informações 796/22 de autoria dos vereadores Marcos Machado e Adriana Nardy; Ofício GP nº 333/22,
de protocolo nº 899/22 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações 747/22 de autoria da Comissão de Saúde;
Ofício GP nº 335/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 901/22 que trata da Lei Orçamentária Municipal para o Exercício
Financeiro de 2023; o Projeto de Resolução nº 884/22, de autoria da Vereadora Adriana Nardy que concede o Prêmio
Destaque Juvenil ao jovem Ryan Santana Madeira; a Moção de Aplausos nº 891/22, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões a Sra. Maria José da Silva Ferreira; e o Requerimento nº 900/22, de autoria do Sr. Antonio Carlos Ferreira, que
requer a utilização da Tribuna Livre na Sessão Legislativa do dia primeiro de setembro. A seguir, não havendo oradores
inscritos para a Fala no Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação e aprovação em segundo turno dos Projetos
de Lei de nºs 804/22 – de autoria do Vereador Marcelo Neves que dispõe sobre a realização de campanha sobre o uso
excessivo e o consumo consciente do açúcar no âmbito do Município; nº 659/22, de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho que institui a Semana de Conscientização sobre a Fibromialgia; e nº 660/22, de autoria da Vereadora Daniela de
Carvalho que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com Fibromialgia; os Projetos de Resolução que
concedem o Prêmio Destaque Juvenil: nº 885/22, de autoria do Vereador Luis de Souza Teixeira, ao jovem Luis Gustavo
Paixão de Oliveira, e nº 884/22, de autoria da Vereadora Adriana Nardy, ao jovem Ryan Santana Madeira. Encerrada a Ordem
do Dia, não havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas 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 primeiro de setembro, às 17h30, quando estarão 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 trinta de agosto de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 47/22

Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois sob a presidência do
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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 quarenta e seis minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou
a Vereadora Jaqueline Hiat 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 46 da Sessão Ordinária realizada no dia trinta de agosto 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 o Vereador Raphael Branco, Primeiro Secretário ad-hoc, 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 334/22, de
protocolo nº 903/22 que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 762/22 de autoria da Comissão de
Urbanismo; e as Indicações Legislativas de nºs 902/22 – de autoria do Vereador Adriano Martins, e nº 904/22 – de autoria
da Vereadora Jaqueline Hiat. A seguir, não havendo oradores inscritos para a Fala no Expediente e havendo um munícipe
inscrito para utilização da Tribuna Livre através Requerimento nº 900/22, usou a Tribuna o Sr. Antonio Carlos Ferreira que
iniciou cumprimentando a todos, destacando o prazer que sente ao estar de volta a esta Casa Legislativa, na qual trabalhou
e possui um respeito e um carinho enorme. Mencionou que foi através desta Casa que o Moto Clube Águias do Vale
recebeu Moção de Aplausos e posteriormente o Título de Utilidade Pública, onde concedeu o direito de entrarem no
calendário anual de eventos do Município, ressaltando o enorme orgulho que todos os Águias, como assim são chamados,
sentem. Discorreu com alegria sobre o trabalho solidário que realizam desde o ano 2004 com a distribuições de fraldas e
cestas básicas, assim como com a distribuição de brinquedos para as crianças com o Projeto Amigos do Noel, frisando que
fazem de coração e que realizam tudo o que está ao alcance, citando ainda que todo trabalho tem o seu momento de lazer,
e que o do Moto Clube acontece nos encontros de motociclistas que são realizados em todos o país. Mencionou sobre o
15° Encontro Nacional de Motociclistas que está sendo organizado pelo Moto Clube Águias do Vale em nosso Município
de São José do Vale do Rio Preto, citando que o mesmo acontecerá nos dias nove, dez e onze de setembro no Parque de
Exposições, convidando a todos os Vereadores e munícipes a estarem participando deste evento que contará com diversas
atrações. Finalizou agradecendo mais uma vez a Câmara Municipal por todo apoio, respeito e carinho. Encerrada a lista de
inscritos passou-se a Ordem do Dia com a votação e aprovação em bloco das Indicações Legislativas de nºs 902/22 – de
autoria do Vereador Adriano Martins, e nº 904/22 – de autoria da Vereadora Jaqueline Hiat. Encerrada a Ordem do Dia, não
havendo inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e seis 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 seis de setembro, às 17h30, quando estarão na Ordem do Dia os projetos de Lei de nºs 868, 886,
824, 801 e 887/22, de autoria do Poder Executivo, e nº 702/22, de autoria do Vereador Francisco Bulhões, 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 primeiro de setembro de dois mil e vinte e dois. GLCO.

Ata nº 48/22

Ata da Quadragésima Oitava Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona Legislatura da Câmara Municipal de São José
do Vale do Rio Preto, realizada ao sexto dia do mês de setembro 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
Raphael Branco 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 Raphael
Branco 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 47 da Sessão Ordinária realizada no dia primeiro de setembro 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 o 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 327/22, que encaminha o Projeto de Lei
Complementar nº 907/22 que altera o Artigo 63 e acrescenta o Artigo 63-A e Parágrafo na Lei Complementar nº 47; Ofício GP
nº 340/22, de protocolo nº 908/22 que encaminha informações em atenção ao Ofício nº 246/22 referente ao envio de
informações por parte do Município ao SIOPE; Ofício GP nº 325/22, que encaminha o Projeto de Lei nº 910/22 que cria o
Fundo Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública; as Indicações Legislativas de nºs 909/22 – de autoria do Vereador
Raphael Branco, e nºs 912 e 913/22 – de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e o Requerimento nº 911/22, do Sr. Celso
Rampini do Carmo, requerendo a utilização da Tribuna Livre na Sessão Legislativa desta data. A seguir, havendo oradores
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inscritos para a Fala no Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos, em
especial ao ex-vereador Celso Rampini presente nesta Casa Legislativa, mencionando que o mesmo deixou sementes e
histórias enquanto esteve à frente do Legislativo, sendo inclusive um dos precursores para a Emancipação de São José do
Vale do Rio Preto, parabenizando ainda ao Presidente desta Casa Marcos Machado por iniciar a Sessão Legislativa com o
Hino Nacional e o Hino do Município, pontuando a necessidade de resgatar o patriotismo. Relatou que inúmeras foram as
solicitações e cobranças por uma ação emergencial por parte do Poder Executivo para a realização de um operação tapa-
buracos no bairro da Barrinha e do Rio Bonito enquanto aguarda um recapeamento total na RJ-134, ressaltando a falta de
atendimentos e a precariedade que este trecho se encontra. Finalizou agradecendo ao presidente do DER e a todos os
envolvidos por atender ao pedido e realizar uma ação emergencial no trecho compreendido entre o bairro de Parada Morelli
e Rio Bonito. Inscrita para a Fala no Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de Carvalho que iniciou desejando
boa noite a todos. Registrou sua alegria em comemoração aos trinta e cinco anos de Emancipação do nosso Município,
relatando que foi uma das crianças que hasteou a bandeira e ressaltando o quanto se sente honrada em estar representando
a população de São José do Vale do Rio Preto, fazendo menção ainda sobre os duzentos anos da Independência do Brasil,
destacando o orgulho que sente em ser brasileira e vale-riopretana. Reportou-se a fala do Vereador Francisco Bulhões a
respeito da necessidade de uma operação tapa-buracos no bairro da Barrinha e do Rio Bonito, pontuando que acompanhou
de perto as inúmeras solicitações do vereador e que de fato é visível e incontestável a necessidade de uma ação emergencial
no local, citando que precisou ter a realização do 15° Encontro Nacional de Motociclistas no Município para que os
buracos fossem tapados, ressaltando ainda que quando realizam indicações e solicitações é por realmente analisarem e
verem a necessidade de um atendimento. Relatou sobre os banheiros públicos na Rodoviária do Município, citando que
já havia realizado uma indicação e uma reunião com o responsável desta área solicitando reforma, mas que foi informada
que estavam com um problema grave de água no local, mencionando, contudo, que foi comunicada nos últimos dias que
o local dos banheiros será transformado em uma base para os agentes de trânsito. Citou que entende ser um ponto
estratégico por estarem no centro da cidade, mas que muito a preocupa no quesito dignidade ao munícipe, pois não tem
como ter uma rodoviária, onde munícipes locais e de outras cidades aguardam ônibus, sem banheiro. Finalizou pontuando
que estarão buscando maiores informações sobre a construção dos banheiros, pedindo desde já um olhar mais cuidadoso
por parte do Executivo a respeito desse assunto, ressaltando ainda a satisfação em ter a presença do ex-vereador e primo
Celso Rampini nesta Casa Legislativa. Inscrito para utilização da Tribuna Livre através do Requerimento nº 911/22, usou a
Tribuna o Sr. Celso Rampini do Carmo que iniciou cumprimentando a todos. Registrou sua satisfação ao presenciar o
reavivamento feito na Sessão Legislativa em celebração ao 35º aniversário do Município de São José do Vale do Rio Preto,
destacando que o dia seis de setembro, popularmente conhecido como o Dia do Sim, é uma data crucial e um marco na
História da Emancipação do nosso Município. Discorreu sobre a importante conquista e também sobre todo o processo de
Emancipação, trazendo ainda um pouco das curiosidades, lutas e dificuldades vividas. Finalizou fazendo menção ao livro
“História da Emancipação”, um documento histórico de sua autoria, que retrata memórias e histórias em maiores detalhes
do que aconteceu e como aconteceu todo esse processo. Encerrada a lista de inscritos, passou-se a Ordem do Dia com a
votação e aprovação em primeiro turno dos Projetos de Lei de nºs 868/22, que requer autorização para a abertura de Crédito
Adicional Especial no valor de R$ 1.000,00 para o Fundo Municipal de Educação; Projeto de Lei nº 886/22, que requer
autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 902.891,54 para o Fundo Municipal de Saúde;
Projeto de Lei nº 824/22, que requer autorização para a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 22.600,00 para
o Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto de Lei Complementar nº 801/22, que dispõe sobre a abertura de quatro
vagas de cuidador escolar; Projeto de Lei Complementar nº 887/22, que dispõe sobre a abertura de uma vaga de dentista
da família, uma vaga para o cargo de auxiliar de consultório dentário e quatro vagas de farmacêutico; e o Projeto de Lei nº
702/22, que trata da instituição do Programa Operação Trabalho, de autoria do Vereador Francisco Bulhões; e a aprovação
em bloco das Indicações Legislativas de nº 909/22 – de autoria do Vereador Raphael Branco, e nºs 912 e 913/22 – de autoria
do Vereador Francisco Bulhões. Encerrada a Ordem do Dia, havendo inscritos para as Explicações Pessoais usou a
Tribuna a Vereadora Adriana Nardy. Encerrada a lista de inscritos, às dezoito horas e quarenta 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 oito de setembro, às 17h30, quando estarão na Ordem do
Dia em segundo turno os Projetos de Lei de nºs 868, 886 e 824, de autoria do Poder Executivo, e nº 702/22, de autoria do
Vereador Francisco Bulhões, 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 seis de setembro de dois
mil e vinte e dois. GLCO.


