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e agradeceram a confiança e apoio dos 

brevemente sobre os desafios que os 

uma reunião com a Diretoria eleita ficou de 

definido que a convocação para esta 

reunião se dará através do site oficial do 

e publicada nos veículos oficiais de 

Vigilância Ambiental e Atenção 
Básica fazem busca ativa em pontos 
estratégicos da cidade

 Mais de 1800 imóveis foram 

visitados  em pontos estratégicos 

durante o mês de maio nos bairros 

Palhas, Santo Antonio, Werneck e 

Bela Vista pelo mutirão de combate 

ao Mosquito da Dengue que é 

transmissor da Dengue, Zika e 

Chikungunya. 

 As equipes da vigilância 

ambiental e atenção básica fazem 

um alerta com relação aos diversos 

focos encontrados nos quintais das 

residências, sendo principais: pneus, 

brinquedos, tonéis, recipientes de 

armazenamento de água e 

recipiente de água para animais 

domésticos.

 Além deste trabalho de 

busca ativa feito pelas equipes, as 

mesmas estão retornando as casas 

onde foram encontrados os focos 

para realizar uma nova verificação, 

pois a prefeitura de Paraíba do Sul 

acredita que o trabalho conjunto 

entre a Secretaria de Saúde e a 

população é capaz de gerar a 

diminuição de focos e casos de 

arboviroses presentes no município.
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ATOS DO GOVERNO

ATA

ATA ASSEMBLEIA ELEIÇÕES 

PREVSUL

Às nove horas e quinze minutos, no 

Auditório da Prefeitura Municipal de Paraíba 

do Sul, sito à Rua Visconde da Paraíba, n.º 11 

– Centro – Paraíba do Sul/RJ, 

compareceram os servidores públicos 

efetivos, da ativa e aposentados, conforme 

listagem de presença em anexo, para 

realização da Assembléia Geral, em 

cumprimento ao Edital n.º 005/2019, 

artigos 3º e 7º. Os trabalhos foram iniciados 

pelo Sr. Lúcio Roberto Xisto de Souza, 

Secretário de Administração, que 

esclareceu os motivos de termos dado 

início a um novo processo eleitoral, através 

do Edital n.º 005/2019, já que o Edital 

anterior foi suspendo por decisão judicial, 

após o SEPE ter apresentado denúncia 

junto ao Ministério Público.  Ele falou sobre a 

ampla publicidade dada ao processo, ao 

prazo, que foi ampliado e colocou à 

disposição dos servidores presentes o 

processo administrativo n.º 2019/5/4201, 

com toda a documentação referente ao 

pleito. Após, passou a palavra para a Sr.ª Elis 

da Costa Cândido, matrícula E663, membro 

da Comissão Eleitoral, que discorreu sobre 

o processo eleitoral, esclarecendo a 

situação de vacância surgida após o pedido 

formal de desligamento das atuais diretoras 

do Instituto Municipal de Previdência – 

PREVSUL, Sr.ª Gina Lani Brasil Reggiori e 

Sr.ª Maria Teresa Guimarães Peniche, 

conforme Ofício n.º 112/2019, anexado ao 

processo administrativo n.º 2019/4/3208. 

Todo o processo eleitoral foi esclarecido 

aos presentes, passo a passo, e também se 

falou dos prazos contidos no edital n.º 

005/2019, que foram cumpridos como 

determinado neste regramento. Após a fala 

da comissão eleitoral o Ilmo. Sr. Vinício 

Dantas Vicentini, Subprocurador do 

município, discorreu sobre a transparência e 

lisura do processo de transição, com total 

cumprimento às determinações trazidas 

pelo edital que regulamenta as atividades e 

com a participação e acompanhamento da 

Procuradoria Geral do Município em cada 

uma das etapas. O representante da PGM 

fez breve explanação sobre aspectos legais 

da transição. Após, os candidatos José 

Gustavo Guimarães de Sales e Selma 

Chaeffer Cravo tiveram a palavra concedida 

e agradeceram a confiança e apoio dos 

servidores presentes. O Presidente falou 

brevemente sobre os desafios que os 

esperam nessa nova fase e respondeu às 

perguntas apresentadas pelos servidores, 

colocando-se à disposição para o diálogo 

franco e aberto. A pedido dos servidores 

uma reunião com a Diretoria eleita ficou de 

ser realizada futuramente, provavelmente 

no mês de agosto, para que a situação atual 

do Instituto possa ser esclarecida e as 

alternativas de reestruturação apresentadas 

com a devida fundamentação. Ficou 

definido que a convocação para esta 

reunião se dará através do site oficial do 

Instituto, além de outros meios de 

comunicação. Os documentos de inscrição 

foram apresentados e os membros da 

chapa única foram então declarados eleitos 

por aclamação. 

Pelo Ilmo. Sr. Secretário de Administração 

foi questionado se alguém teria algo a opor 

contra a candidatura da única chapa e, não 

sendo  registrados argumentos em 

contrário, a assembléia foi encerrada às dez 

horas e trinta e sete minutos, a presente Ata 

foi lavrada e segue para que seja anexada 

ao Processo administrativo n.º 2019/5/4201 

e publicada nos veículos oficiais de 

imprensa do município de Paraíba do Sul.

Paraíba do Sul, 14 de junho de 2019.

DECRETOS

DECRETONº.:1.723/2019 

CONVOCA A XI CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

  O Prefeito Municipal de 

Paraíba do Sul, Alessandro Crounge 

Bouzada no uso de suas atribuições e, 

considerando a necessidade de avaliar e 

propor diretrizes para a consolidação da 

Política de Assistência Social no Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a XI Conferência 

Municipal de Assistência Social, a ser 

realizada no dia 31 de julho de 2019, no 

Teatro Municipal Mariano Aranha, de 08 às 

17 horas, tendo como tema central: 

“ASSISTÊNCIA SOCIAL: DIREITO DO 

POVO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL”.

  

Art. 2º. As despesas decorrentes da 

aplicação deste Decreto ocorrerão por 

conta de dotação própria do orçamento do 

órgão gestor municipal da Assistência 

Social.

  

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, em 13 de junho 

de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA

PREFEITO 

DECRETO Nº.: 1.722/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO

SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS E COM FULCRO NO INCISO I DO 

ART. 4º. C/C NO INCISO IV DO ART. 5º. DA 

LEI Nº 3.519/2018 DE VINTE DE 

DEZEMBRO DE 2018,

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO 

SUL, no uso de suas atribuições legais e 

com fulcro no Art. 67, seção IV, da Lei 

Orgânica do Municipio de Paraíba do Sul.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na 

importância de R$108.474,00 (cento e oito 

mil, quatrocentos e setenta e quatro reais), 

para reforço da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) constante(s) do presente 

decreto, no orçamento do Fundo Municipal 

de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$102.985,00 

(cento e dois mil, novecentos e oitenta e 

cinco reais) para atender o Anexo I, serão 

provenientes de anulação(ões) parcial(ais) 

e de igual valor, nos termos do Inciso I do 

Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, 

item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 

1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) 

constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$5.489,00 (cinco 

mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) 

para atender o Anexo II, serão provenientes 

de anulação(ões) parcial(ais) e de igual 

valor, nos termos do Inciso IV do Art. 5º. da 

Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da 

Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 

dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) 

do mesmo Anexo.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as  

disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 13 de junho 

de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 

PREFEITO

O SUL PARAIBANO

Município de Paraíba do Sul-RJ

Lei 3.337 de 

24 de Fevereiro de 2017.

EXPEDIENTE

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito

Mariangela Santos
Vice Prefeita

Marciano de Oliveira
Secretário

Secretaria Municipal 

de Comunicação

Tamires Sant’Anna
Jornalista

Rua Visconde de Paraíba, 11
Centro - Paraíba do Sul-RJ

CEP 25850-000
Tels.: (24) 2263-1052

/1477 / 1417

www.paraibadosul.rj.gov.br
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e agradeceram a confiança e apoio dos 

brevemente sobre os desafios que os 

uma reunião com a Diretoria eleita ficou de 

definido que a convocação para esta 

reunião se dará através do site oficial do 

e publicada nos veículos oficiais de 
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e agradeceram a confiança e apoio dos 

brevemente sobre os desafios que os 

uma reunião com a Diretoria eleita ficou de 

definido que a convocação para esta 

reunião se dará através do site oficial do 

e publicada nos veículos oficiais de 

DECRETO Nº.: 1.686/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso II do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018,

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$331.769,72 (trezentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), para reforço da(s) 
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do Anexo I, para a(o) CÂMARA MUNICIPAL.

Art. 2º - Os recursos para atender ao Art. 1º, serão provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso II do Art. 5º da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei 
nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do Anexo I.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as  disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 02 de abril de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO
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e agradeceram a confiança e apoio dos 

brevemente sobre os desafios que os 

uma reunião com a Diretoria eleita ficou de 

definido que a convocação para esta 

reunião se dará através do site oficial do 

e publicada nos veículos oficiais de 
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RESOLUÇÃO



e agradeceram a confiança e apoio dos 

brevemente sobre os desafios que os 

uma reunião com a Diretoria eleita ficou de 

definido que a convocação para esta 

reunião se dará através do site oficial do 

e publicada nos veículos oficiais de 
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PUBLICAÇÃO



e agradeceram a confiança e apoio dos 

brevemente sobre os desafios que os 

uma reunião com a Diretoria eleita ficou de 

definido que a convocação para esta 

reunião se dará através do site oficial do 

e publicada nos veículos oficiais de 
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