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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 01
de agosto de 2017.

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Três Rios, Estado do Rio de Janeiro, na sede do Poder Legislativo Trirriense,
localizada no Palácio Vereador José Moacyr Pereira, realizou-se reunião ordinária sob a
Presidência do Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Havendo número legal, o Sr. Presidente deu por
iniciada a reunião convidando o Vereador Rogério Camarinho Tavares para fazer a leitura da
Bíblia Sagrada. Em seguida, o Sr. 2º Secretário fez a leitura da Ata da reunião anterior que, após
ser colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após, o Sr. 1º Secretário
fez a leitura do expediente que constou de correspondências recebidas, indicações legislativas e
Processo nº 643/2017. A seguir, passou-se as Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o
Vereador Isaias de Oliveira. Lembrou que nesta vida se comete erros e acertos, toma-se decisões que
podem ser boas ou não e, para confirmar suas palavras, citou um grande erro cometido contra um
jovem trirriense, agente penitenciário, morador do bairro de Vila Isabel, pessoa muito conhecida e
de boa índole, membro ativo de uma Igreja evangélica, que passou por um momento muito difícil
quando postaram nas redes sociais que estava molestando mulheres nas ruas, situação que fez com
que ficasse recluso em sua residência, para evitar fatos piores. Falou que no dia de hoje o
acompanhou até a Delegacia, onde se deparou com nove colegas de trabalho que fizeram questão de
o acompanhar quando foi prestar queixa contra crime virtual. O orador concluiu sua fala,
reafirmando que a palavra dita precisa ser muito correta e muito firme, porque quando se repassa
noticiais inverídicas, principalmente através da internet, pode-se prejudicar uma vida de forma
irreparável. Logo após, fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. Agradeceu ao Prefeito
e ao Secretário de Obras pelo início do calçamento na Trav. Monte Castelo e na Rua São Manoel,
bairro Monte Castelo, uma obra há muito aguardada pelos moradores. Citou que ainda há muitas
ruas na cidade com lâmpadas queimadas e que é necessária a troca das mesmas com urgência.
Sugeriu que a Secretaria responsável forme uma equipe para trabalhar à noite, a fim de que se
observe os locais onde está escuro e providencie a troca. Falou que solicitou a Secretaria de Saúde
que, por Certidão, encaminhasse informações diversas a respeito de pagamentos de salários feitos
através de RPAs, entre outras situações. Falou que tem cobrado essa resposta e, mesmo sabendo que
o Secretário de Saúde, encontra-se muito atarefado com sua recente posse na Pasta, o orador
precisa exercer seu trabalho de agente fiscalizador e por este motivo solicitou ao Presidente que
através do setor Jurídico desta Casa, faça contato com o Departamento Jurídico do Executivo para
que se possa obter a informação requerida. O orador concedeu apartes aos Vereadores Fabiano
Oliveira Pereira e Jonas Mascarenhas Macedo. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador
Fabiano Oliveira Pereira. Reportou-se ao requerimento do Vereador Isaias de Oliveira, lido no
expediente, cujo teor informa sua retirada das Comissões Permanentes desta Casa por motivos
pessoais. Falou ao edil que reconsidere seu posicionamento tendo em vista estar fazendo um
excelente trabalho, em especial, na Comissão da Criança e do Adolescente, da qual é o Presidente.
Com relação ao mencionado pelo Vereador que o antecedeu na tribuna, com relação a demora na
resposta do Executivo para sua solicitação, o Orador informou que crê que o solicitado pelo edil já
foi respondido, talvez não da forma como o mesmo esperava, pois encontra-se nesta Casa um
projeto de Lei que busca resolver a situação fiscalizada pelo Vereador, mas reafirmou que ele tem
todo o direito a ter resposta pretendida. Citou que 31 de julho de 2017, foi o dia em que a cidade de
Três Rios passou a importar lixo, de acordo com o que consta na publicação na rede social do
Prefeito do Município de Petrópolis. Falou que no decorrer de dez a quinze anos Três Rios irá
receber o lixo de Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Com. Levy Gasparian, Sapucaia, Areal
e Paraíba do Sul. Disse que sua consciência está muita tranquila com relação a este assunto, pois fez
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o que podia fazer sobre o mesmo. Falou que espera que nada grave aconteça para Três Rios em
função desse Consórcio e que se fique apenas no temor, uma vez que as pessoas que podiam lutar
para que isso não acontecesse, não procederam dessa forma. Registrou que o nome escolhido para
receber a honraria da Medalha Condessa do Rio Novo em 2017, foi muito bem lembrado, uma
pessoa com uma vasta folha de serviços prestados ao Município e que é digna de ser homenageada,
no entanto, o orador manifestou seu desapontamento pelo projeto ter vindo a plenário sem que o
edis tivessem conhecimento do mesmo. Falou que o Presidente nos últimos dias foi alvo de
comentários maldosos nas redes sociais, mas salientou o trabalho que vem realizando com muita
transparência e seriedade nesta Casa, lembrando que adesivou os veículos oficiais, economizou três
mil litros de combustível no primeiro semestre, está trabalhando para que as reuniões sejam
transmitidas, realizou audiências públicas, entre outras ações dignas de aplausos. Em seguida, fez
uso da palavra o Vereador Rogério Camarinho Tavares. Falou que esteve acompanhando a obra de
calçamento das vias no bairro Monte Castelo e lembrou que também fez pedidos para a iluminação
de toda a área. Lamentou que o aterro sanitário porá fim ao açude localizado nas proximidades.
Parabenizou o Prefeito por ter inaugurado no Condomínio Recanto do Lago, no Loteamento Barros
Franco, um playground que beneficiou os moradores locais. Também felicitou o Prefeito por ter
colaborado com a Marcha Para Jesus, evento que trouxe muita satisfação para os evangélicos. Disse
que o Chefe do Executivo está buscando consertar alguma situações para que o Governo faça o
melhor em prol do Município e desejou êxito em sua gestão. Deu ciência aos presentes que duas
câmeras de segurança serão instaladas no Loteamento Barros Franco, o que certamente oferecerá
segurança aos moradores e mais uma vez agradeceu ao Prefeito por essa providência. Ao término de
sua fala, o orador enalteceu o trabalho do Presidente desta Casa, afirmando que sua conduta tem
sido correta na condução deste Poder. Continuando, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Sousa
Pereira. Registrou o recebimento do oficio encaminhado pelo Pe. Geraldo Ferreira Dias, cujo teor
agradece a esta Casa o Titulo de Mérito Legislativo Prefeito Walter Gomes Francklin que lhe foi
entregue por ocasião dos 60 anos de vida sacerdotal. Citou que recebeu o ofício nº 458/2017-GP, do
Executivo, que encaminha respostas para ofício da Comissão de Saúde que, por sua vez,
encaminhou o relatório da visita feita na UPA e onde solicitava algumas respostas e providências.
Mencionou que esteve presente, juntamente com alguns outros edis, no Barros Franco quando da
inauguração do parquinho e parabenizou o Prefeito por atender a comunidade realizando
melhorias necessárias, acolhendo assim os constantes pedidos feitos pelo Vereador Rogério
Camarinho Tavares para o local. A seguir, foi justificada a ausência do Vereador Francisco Carlos
Gama, nesta reunião. Logo após, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza.
Registrou a presença de sua filha nesta reunião legislativa, momento em que bastante emocionado
externou seu amor paterno. Em seguida, o Vereador Juarez de Souza Pereira comentou sobre o
trabalho realizado pelo limpa rios no distrito de Bemposta, mencionando que será muito benéfico
estender esse trabalho para outras áreas do Município. A seguir, fez uso da palavra o Vereador
Rozemar Duarte Neves. Agradeceu ao Secretário de Obras por atendê-lo de forma imediata em uma
solicitação feita neste dia. Enalteceu o trabalho realizado pelos médicos e enfermeiros da UPA que
atenderam sua sogra a cerca de dez ou quinze dias passados, mas infelizmente disse não poder
estender esse cumprimento a Assistente Social, Mônica, que estava de plantão naquele momento,
tendo em vista não ter demonstrado ser uma pessoa conscienciosa no cumprimento de sua função,
negando-se a prestar uma simples informação ao que lhe estava sendo solicitado. Falou que não
culpa o Secretário de Saúde nem o Prefeito pelo ocorrido, mas entende que pessoas que agem dessa
forma não contribuem, muito pelo contrário, prejudicam toda a estrutura. Corroborou com as
palavras do Vereador Isaias de Oliveira quando o mesmo mencionou a importância da palavra em
qualquer situação. O orador concedeu apartes aos Vereadores Fabiano Oliveira Pereira e Rogério
Camarinho Tavares. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Carlos Alberto Barbosa
Domingues. Fez um desabafo a respeito de publicações que são colocadas nas redes sociais por
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pessoas que buscam prejudicar os outros, atacando as famílias de forma injuriosa. Concluiu sua fala
informando que o Prefeito confirmou que em setembro começará o funcionamento do hospital do
SASE que prestará serviços de oncologia e que o equipamento necessário para este tratamento já
encontra-se separado e à disposição para sua instalação. Logo após, fez uso da palavra o Vereador
Josimar Ribeiro Alves. Solicitou ao vereador Isaias de Oliveira que reflita sobre sua saída das
Comissões Permanentes. Agradeceu ao Prefeito pelo serviço de limpeza realizada no lago situado no
América F. Clube, no bairro Purys, tendo em vista a proximidade do tempo chuvoso e a inundação
que ocorre no local nessa época. Falou que esteve junto com o Secretário de Serviços Públicos
quando estava sendo realizado desassoreamento nos córregos e pôde observar o que as pessoas
jogam no leito do mesmo, o que certamente provoca tantas enchentes em vários locais. Citou que
providências precisam ser tomadas no sentido de que a coleta do lixo seja feita todos os dias no
bairro Purys, pois o lixo acumulado tem trago transtornos diversos. Falou que recebeu um ofício do
Executivo em atenção à sua solicitação no que concerne ao retorno do atendimento odontológico no
bairro Purys, porém, o que lhe foi encaminhado não condiz com o que foi solicitado e, sendo assim,
novamente irá encaminhar outro ofício ratificando sua solicitação. Lembrou que o governo anterior
construiu no final do bairro Purys alguns reservatórios para segurar as águas provenientes das
chuvas para evitar alagamentos no local e destruição de imóveis, no entanto, algumas pessoas estão
aterrando este espaço e, mesmo o edil acionando a Secretaria competente e a Polícia, providências
precisam ser tomadas para que essa situação não continue a ocorrer. O Orador concedeu apartes
aos Vereadores Fabiano Oliveira Pereira e Juarez de Souza Pereira. Em seguida, fez uso da palavra
o Presidente, Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Informou que o projeto referente a Medalha está
datado do dia 10 de julho, deveria ter chegado às mãos dos edis, porém, por um lapso não chegou,
mas explicou que o projeto apenas foi lido e se houver outro nome a ser apresentado, se chegará a
um consenso. Falou da alegria em participar de uma audiência publica em Bemposta com a
presença do Prefeito que buscou levar soluções para os problemas enfrentados pelos moradores
daquele distrito. Lembrou que quarta-feira, dia 03, haverá audiência pública com relação a Meta
19, onde se busca elementos para fazer um projeto que irá ser eficaz e atender a todos os envolvidos.
Com relação ao aterro sanitário, disse estar tranquilo, uma vez que fez a sua parte, bem como esta
Casa no que lhe cabia, além das representações feitas na Justiça por outro segmentos, porém, a
notícia atual é que já está em funcionamento. Também solicitou ao Vereador Isaias de Oliveira que
permaneça na Presidência da Comissão que tão bem tem representado. Manifestou sua opinião com
relação ao mal atendimento oferecido por uma Assistente Social ao Vereador Rozemar Duarte
Neves, na UPA. Concluiu dizendo de sua alegria em ter participado da inauguração da pedra de
lançamento da faculdade de Medicina em Três Rios, um grande ganho para o Município. Ao fazer
uso da palavra, logo após, o Vereador Clecius Silva de Sousa informou o falecimento da Conselheira
Tutelar, Srª. Margareth de Azevedo, defensora dos movimentos sociais e que muito contribuiu para
o Município, sendo uma pessoa que fez uso constante da tribuna livre desta Casa em prol de seus
ideais. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, marcou nova reunião para o dia 03 de agosto, quinta-feira, no horário regimental
e encerrou a sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
______________________
2º Secretário

