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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 04
de abril de 2017.

Aos quatro dias do mês de abril 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 Isaias de Oliveira para fazer a leitura da
Bíblia Sagrada. Logo após, o 1º Secretário fez a leitura da Ata da reunião anterior que, após
ser colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. 2º
Secretário fez a leitura do expediente que constou de correspondências recebidas e
indicações legislativas. Logo após, passou-se as pequenas comunicações. Fez uso da palavra
o vereador Isaias de Oliveira. Parabenizou a nova diretoria da ORPEMTRI –Ordem dos
Pastores Evangélicos do Município de Três Rios, na pessoa do novo Presidente eleito, Pr.
Davi Mesquita e a seguir discorreu a respeito dessa Ordem que é devidamente inscrita no
Município, em plena atividade há mais de dez anos e composta de Pastores conhecidos por
todos. Afirmou que desconhece qualquer outra organização que busca representar os
Pastores trirrienses, a não esta que se apresenta a esta Casa através do ofício lido no
expediente. Informou que recebeu um convite do Prefeito e da Secretária de Educação para
participar de uma aula inaugural, porém, por coincidir com dia de reunião legislativa não
irá comparecer e, apesar do Vereador Luiz Alberto Barbosa, Presidente da Comissão de
Educação, ser o representante desta Casa, também não poderá estar presente. Solicitou que
seja encaminhado ofício ao Executivo informando quais dias são realizadas as sessões nesta
Casa para que, se possível, evitem agendar compromissos nestes dias e dessa forma os edis
possam comparecer aos eventos. Logo após, fez uso da palavra o vereador Clecius Silva de
Sousa. Agradeceu ao Prefeito e ao funcionário Tim, da Secretaria de Meio Ambiente, por
ter atendido sua solicitação realizando um excelente serviço de poda nas árvores na entrada
do bairro Monte Castelo, dizendo aguardar a retirada dos galhos e a realização de capina,
também nesse bairro. Informou que novamente enviará ofício ao Executivo solicitando a
troca da lâmpada na Rua José Dias, Jaqueira, bairro Vila Isabel, pedido que fez no início
do ano e ainda não foi providenciado. Afirmou que o dever de realizar é do Executivo e
quando os serviços não são feitos os vereadores é que são cobrados. Parabenizou ao
Fernando, morador do bairro Santa Terezinha, que por conta própria fez a roçagem no
acesso ao bairro onde reside. Na sequência, fez uso da palavra o vereador Fabiano Oliveira
Pereira. Informou que participou de uma reunião com a Secretária de Educação, onde ficou
muito satisfeito com os projetos elaborados e tomou ciência de um estudo que está sendo
feito de custo por aluno, onde se constatou que a despesa é muito maior do que o de um
aluno de escola particular, motivo pelo qual irá se buscar diminuir os custos. Falou que em
relação às ausências de vagas nas creches do Município, a Secretária o informou que
cumpre o disposto no Plano Municipal de Educação e, na ocasião, o orador disse que a
deixou a par da boa vontade dos edis em, se for o caso, fazerem estudos no sentido de
alterarem a Lei, permitindo que o Município supra essa demanda. Lamentou o pedido de
exoneração da Subsecretária de Saúde, Elaine Stelmann, que está saindo do governo
trirriense para ser a titular da pasta da Secretaria de Saúde do Município de Comendador
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Levy Gasparian, afirmando ser uma profissional muito competente e que estará oferecendo
em um futuro próximo uma moção de aplausos à mesma pelos serviços prestados à Três
Rios. O orador no decorrer de seu pronunciamento concedeu aparte aos vereadores Luiz
Alberto Barbosa, Isaias de Oliveira e Juarez de Souza Pereira. A seguir, fez uso da palavra
o vereador Rogério Camarinho Tavares. Falou de sua insatisfação com a suspensão do
serviço de limpeza no Loteamento Barros Franco, mas disse esperar que o mais rápido
possível o mesmo seja finalizado para que ele, orador, possa realizar um evento anual nessa
localidade. Disse que recebeu uma carta onde um munícipe faz comentários a respeito do
estacionamento rotativo na cidade e a seguir, o orador se manifestou a respeito desse
assunto que a seu ver se for colocado em prática auxiliará as pessoas que precisam
estacionar seus veículos e não conseguem vagas nas principais ruas do centro. Elogiou a
postura e a forma como o Presidente tem conduzido esta Casa Legislativa, bem como o
Vereador Fabiano Oliveira Pereira que tem se mostrado muito firme na condução de seu
mandato, cumprindo o que prometeu à população, a representando de forma plena. O
orador concedeu aparte ao Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Logo após, fez uso da
palavra o vereador Robson de Oliveira Souza. Solicitou que fosse feita uma correção em seu
requerimento lido no expediente do dia. Continuando, fez uso da palavra o Vereador Luiz
Alberto Barbosa. Falou que participou, juntamente com o Presidente e com o Vereador
Juarez de Souza Pereira, de uma reunião com os representantes da FAETEC, CVT e
FATERJ, onde se tomou ciência que em virtude da crise no Estado do Rio de Janeiro, tais
instituições talvez não continuem com suas atividades em Três Rios. Disse que este cenário
traz muita preocupação, uma vez que estão trazendo os problemas do Estado para o
Município. Deu ciência a todos que foi formada nesta reunião uma Comissão para levar as
reivindicações ao Prefeito, a ALERJ e ao Deputado Federal Celso Jacob, representante da
cidade em Brasília e também da educação na região. Falou que os professores estão
trabalhando sem receber, preocupados com os alunos que estão para graduar-se neste ano.
Reafirmou sua apreensão com esta situação, uma vez que as cobranças são muitas, mas
disse que esta Casa se fez representar a fim de auxiliar no que for possível e dessa forma
tentar amenizar um pouco a situação apresentada. Ao fazer uso da palavra, o Sr. Presidente
também manifestou sua preocupação com a situação apresentada pelo orador que o
antecedeu com relação a crise na FAETEC e outros e informou que agendou para a
próxima quinta-feira, às 14 horas, uma reunião com o MP, a fim de que esse órgão tenha
ciência do que está ocorrendo e dessa forma cobrar do responsável. Falou que esta Casa
apoiará dentro do seu alcance e abrirá um espaço para que os diretores possam dar ciência
aos demais edis do que está ocorrendo, unindo forças para ajudar. Discorreu a respeito do
Plano Municipal de Educação, votado nesta Casa no mandato anterior, e lembrou que à
época apresentou várias propostas que não foram aprovadas, mas se for necessária uma
revisão da Lei, assim será feito. Falou que a realização de um censo pela secretaria de
educação demonstrou que há centenas de crianças fora da escola, diferente de um outro
relatório apresentado pela gestão anterior, e reafirmou que a política pública não pode ser
mentirosa, mas deve ter como prioridade a efetivação das necessidades reais. Falou que o
estacionamento rotativo é Lei, falta apenas sua regulamentação por parte do Executivo, no
entanto, tem sua opinião sobre o assunto dizendo que em outras cidades é realizada a
cobrança e não tem nada contra essa atuação. O vereador concedeu aparte ao Vereador
Rogério Camarinho Tavares. Terminada as pequenas comunicações, passou-se a Ordem do
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Dia: Processo nº 177/2017- Mensagem nº 007/17-GP - Encaminha Veto na íntegra ao
projeto de lei, de autoria do Vereador Fabiano Oliveira Pereira, que institui a
obrigatoriedade no âmbito da administração pública direta e indireta do Município de Três
Rios, da comunicação imediata da abertura de processos licitatórios à Câmara Muniaipal
de Três Rios e dá outras providências. Após a leitura dos pareceres das Comissões e da
Secretaria Jurídica desta Casa, passou-se a discussão. Fizeram uso da palavra os
vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Carlos Alberto Barbosa Domingues, Isaias de
Oliveira, Rogério Camarinho Tavares, Robson de Oliveira Souza, este último afirmou que
seu voto será favorável ao Vereador autor do projeto, mas solicitou vistas do Processo por
dois dias para que os demais edis possam refletir melhor a respeito do assunto. O Sr.
Presidente colocou em discussão a solicitação do edil. Fizeram uso da palavra os vereadores
Carlos Alberto Barbosa Domingues, Isaias de Oliveira e Robson de Oliveira Souza, este
último entendeu ser melhor a retirada de seu pedido de vista, em virtude de entender que os
edis já têm seu posicionamento sobre a matéria. Sendo assim, o projeto continuou em
discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alberto Barbosa e Clecius Silva de
Sousa, este último solicitou vistas do processo por quarenta e oito horas afim de que
pudesse analisar o relatório jurídico, uma vez que não teve acesso ao mesmo. O Sr.
Presidente colocou em discussão a solicitação do edil. Fizeram uso da palavra os vereadores
Carlos Alberto Barbosa Domingues, Robson de Oliveira Souza, Isaias de Oliveira, Clecius
Silva de Sousa e Rogério Camarinho Tavares. O pedido de vistas foi colocado em votação,
sendo o mesmo aprovado com os votos contrários dos vereadores Isaias de Oliveira e Luiz
Alberto Barbosa. O Sr. Presidente informou que na próxima reunião, o processo estará na
pauta de votação, juntamente com o Processo nº 286/2017. Em seguida, não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova
reunião para o dia 06 de abril, quinta-feira, no horário regimental e encerrou a sessão com
a oração do Pai Nosso.

_______________________
Presidente
________________________
2º Secretário

