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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 06
de julho de 2017.

Aos seis dias do mês de julho 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 e indicações legislativas. Em seguida, passou-se as Pequenas Comunicações. Fez
uso da palavra o Vereador Rogério Camarinho Tavares. Citou que o Prefeito tem feito um
trabalho na cidade de acordo com seu slogan, de mãos dadas com a população. Falou que
todos estão trabalhando para que haja harmonia entre os Poderes, no entanto, segundo o
orador, o Prefeito precisa fazer alguns ajustes em sua assessoria, a fim de que seu governo
possa avançar. Mencionou que cabe aos vereadores informar as necessidades dos
munícipes, sejam elas quais forem, troca de lâmpadas, limpeza de valas, entre outros, ao
Executivo, porque estão a todo o momento em contato com a população que os elegeram e
por isso são constantemente cobrados. Afirmou que sua preocupação é com a saúde, a
educação e o direito de ir e vir do cidadão e com a realização de obras que cause impacto
positivo na vida dos munícipes. Concluiu sua fala afirmando que esta Casa está unida,
trabalhando em prol da população, para que Três Rios possa viver dias de progresso e
desenvolvimento. O Orador concedeu aparte ao Vereador Jonas Mascarenhas Macedo.
Logo após, fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. No decorrer de sua fala, o
orador também manifestou sua opinião a respeito do trabalho realizado pela assessoria do
Executivo, afirmando que precisam se unir para auxiliar o governo em seu trabalho. Falou
que tem gravado alguns vídeos em locais que precisam de maior atenção por parte do setor
público e dessa forma fazer com que os problemas mais graves, enfrentados pelos
munícipes, sejam solucionados. Continuando, fez uso da palavra o Vereador Fabiano
Oliveira Pereira. Disse que muito em breve as Sessões Legislativas desta Casa estarão sendo
transmitidas ao vivo, o que será muito positivo, especialmente quando se poderá ver
pronunciamentos tão eloquentes como os feitos nesta noite. Deu ciência a todos que recebeu
nesta tarde os processos originais referentes à MASAN, solicitados que foram ao Executivo
através de requerimento de sua autoria. Agradeceu aos funcionários desta Casa que o
auxiliaram na conferência dos mesmos e que em breve irá começar a estudá-los
minuciosamente. Fez coro com as palavras citadas pelos oradores que o antecederam no
sentido de que a assessoria do Executivo não está colaborando com o Governo e afirmou
que não comparecem nesta Casa para verem o trabalho realizado pelos edis, no intuito de
colaborar com o Executivo. Citou que irá encaminhar uma indicação ao Sr. Prefeito
sugerindo que nos próximos três anos não haja necessidade de haver por parte dos
vereadores pedidos de troca de lâmpada e que o Executivo se adeque criando um 0800 disque lâmpada - para que a população possa fazer contato direto com o setor próprio e
dessa forma solucionar a questão. Falou que a Lei aprovada na última reunião, a respeito
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da cobrança de honorários para os Procuradores Municipais, tão somente buscou fazer
uma justiça a uma situação que prejudicava os munícipes, no entanto, um assessor da
Prefeitura, em programa radiofônico, criticou esta Casa por esta aprovação e o orador
precisou se manifestar para explicar a situação ao mesmo, bem como a todos os ouvintes.
Falou da reunião que aconteceu no 38º BPM, onde o tema debatido versou a respeito da
apreensão dos veículos e o encaminhamento dos mesmos a outro Município, uma vez que
Três Rios não possui depósito municipal, medida que esta Casa irá começar a cobrar do
Executivo. Finalizou sua fala, agradecendo a presença do Sr. Josué e esposa, profundos
conhecedores de resíduos sólidos, nesta reunião. O orador concedeu aparte ao Vereador
Juarez de Souza Pereira. Ao fazer uso da palavra, o Presidente Vereador Nilcelio Carvalho
de Sá, manifestou não entender a publicação feita por um assessor do Poder Executivo que,
na gestão anterior publicava em seu jornal as necessidades do bairro Santa Terezinha, fato
que não ocorre mais, e passou a publicar críticas ao trabalho realizado pelos vereadores.
Disse que infelizmente a população ainda não entende o papel efetivo do Vereador e se os
problemas chegam, obviamente é porque não estão sendo sanados, o vereador faz o devido
alerta a quem de direito para que haja solução. Fez menção a um pedido de sua autoria,
onde solicita ao Executivo que a creche que funciona no Km 21, até às l4 horas, seja
estendido até às l7 horas, para atender plenamente a toda a comunidade local. Agradeceu
ao Vereador Fabiano Oliveira Pereira por ter se dirigido até a Rádio e explicado a questão
da Lei referente aos honorários dos Procuradores, momento em que informou aos edis que
todos podem fazer uso do espaço em programa radiofônico. Novamente fez uso da palavra o
Vereador Rogério Camarinho Tavares que também registrou seus cumprimentos ao Sr.
Josué e cumprimentou o Vereador Juarez de Souza Pereira pela palestra que proferiu na
conferência da saúde que aconteceu no auditório da Universidade Rural em Três Rios, onde
demonstrou todo seu conhecimento nessa área. O Sr. Presidente também parabenizou o
Vereador Juarez de Souza Pereira pela excelente participação no simpósio da saúde, onde
contribuiu de forma brilhante. A seguir, foram justificadas as ausências dos Vereadores
Robson de Oliveira Souza, que está representando esta Casa em Curso de Capacitação, do
Vereador Rafael Brasiel Rinaldi e do Vereador Carlos Alberto Barbosa Domingues. O
Vereador Clecius Silva de Sousa, ao fazer uso da palavra, falou sobre as dificuldades que a
população encontra para ter seus problemas atendidos e dessa forma recorre ao Vereador.
O Vereador Fabiano Oliveira Pereira, Presidente da Comissão de Justiça e Redação,
informou que a Comissão se reuniu e deliberou afirmativamente a respeito da Mensagem nº
013 e com relação ao Projeto de Lei que solicita suplementação, estará aguardando a
documentação necessária por parte do Executivo, para sua liberação na pauta de votação.
Com relação a Comissão de Educação, da qual também é o Presidente, mencionou que
tendo em vista os vários comentários sobre o Projeto referente a direção das escolas,
encaminhado pelo Executivo, decidiram realizar uma audiência pública com representantes
dos diretores, professores e alunos, a fim de que possam estudar em conjunto a matéria,
antes liberar o projeto para votação. O Sr. Presidente informou que a matéria tem um
prazo a ser cumprido, de acordo com o MP, motivo pelo qual precisa-se agilizar os debates
relacionados ao assunto em questão. O Vereador Jonas Mascarenhas Macedo informou que
a Secretária de Educação o informou que não há prazo estipulado para votação da matéria,
mas como irá acontecer uma conferência Municipal da Educação no final do mês, ela
gostaria que o projeto já tivesse sido apreciado por esta Casa. A seguir, o Sr. Presidente,
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informou que os Processos nº 418, 573, 571, 568 e 570/2017 estarão na Ordem do Dia da
próxima reunião. Continuando, a palavra foi concedida ao Vereador Juarez de Souza
Pereira para que fizesse sua homenagem ao trirriense Dr. Fabrício Oliveira, Delegado Civil,
titular da DESARME- Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, órgão
criado há pouco tempo, mas que tem feito um trabalho de excelência sob a orientação deste
dinâmico e competente profissional da área da segurança que, quer seja na Polícia
Rodoviária Federal ou na Policia Civil, tem se destacado por sua postura, seriedade e
comprometimento com sua função. Após a entrega da moção, o homenageado fez uso da
palavra. No decorrer de sua fala agradeceu a esta Casa pela homenagem feita à sua pessoa,
na qual estende a todos que fazem parte de sua equipe e na oportunidade enalteceu o
trabalho realizado pelos Vereadores em prol do Município de Três Rios. Fez uso da palavra
o Vereador Fabiano Oliveira Pereira, irmão do homenageado, que demonstrou sua alegria,
emoção e gratidão em ver o reconhecimento desta Casa pelo trabalho que seu irmão vem
desenvolvendo com abnegação e zelo. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Clecius
Silva de Sousa que também felicitou o Dr. Fabricio Oliveira pelo êxito obtido em seu
trabalho. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o dia 11 de julho, terça-feira, no
horário regimental e encerrou a sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
______________________
2º Secretário

