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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 13
de junho de 2017.

Ao treze dias do mês de junho 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, foi justificada a ausência do Vereador Josimar Ribeiro Alves
nesta reunião. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que os vereadores Clecius Silva de Sousa
e Francisco Carlos Gama acompanhassem o 1º Suplente do PMDB, Sr. Celso Alencar
Ramos Jacob Filho, até a tribuna para que pudesse tomar posse no cargo de Vereador em
virtude da vaga do Vereador Luiz Alberto Barbosa, que foi nomeado Secretário Municipal
de Saúde e Defesa Civil, de acordo com a Portaria de nº 837/2017.Após a tomada do
compromisso legal, o Vereador foi empossado em seu cargo. A seguir, foi feita a leitura do
Termo de Posse que, após ser aprovado pelos demais, foi assinado pelo vereador empossado
e pelo Presidente da Câmara. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Celso Alencar
Ramos Jacob Filho. Disse que estar vivendo este momento é uma grande vitória. Informou
que, como já está desempenhando a função de Secretário de Turismo e Esportes desde o
início do Governo, entende que estará contribuindo muito mais para o desenvolvimento do
Município se continuar a desenvolver este trabalho nessa Secretaria e, no momento
oportuno, a Presidência desta Casa estará fazendo oficialmente esta comunicação a todos.
Dando continuidade à reunião, o Sr. Presidente informou que estaria acontecendo nesta
oportunidade a audiência pública referente a 3º quadrimestre de 2016 e, sendo assim,
convidou o Secretário de Fazenda, Sr. Paulo Tavares da Silva, para fazer uso da palavra.
Antes, porém, o Sr. Presidente informou que precisava se ausentar em virtude de
representar esta Casa em um debate na Univertix e, sendo assim, solicitou ao 1º Vicepresidente, Vereador Fabiano Oliveira Pereira, que assumisse a direção dos trabalhos.
Assumindo à Presidência, o Vereador Fabiano Oliveira Pereira, concedeu a palavra ao
Secretário de Fazenda para que pudesse apresentar o resultado da execução orçamentária,
referente ao último quadrimestre de 2016. O Secretário, ao fazer uso da palavra, informou
que a apresentação estava ocorrendo fora do prazo ideal, mas em função da própria
transição de governo houve esse retardamento, mas os trabalhos já estavam sendo
colocados em dia e no próxima apresentação já se poderá ver os resultados da gestão atual.
Após a explanação detalhada do Secretário de Fazenda sobre o demonstrativo apresentado,
fizeram uso da palavra os Vereadores Rogério Camarinho Tavares, Isaias de Oliveira,
Robson de Oliveira Souza, Carlos Alberto Barbosa Domingues, Clecius Silva de Sousa e
Fabiano Oliveira Pereira. Finalizada a audiência e dando sequência à reunião, 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, indicações legislativas e Processo nº
515/2017.Pela ordem, fizeram uso da palavra os Vereadores Isaias de Oliveira, Rogério
Camarinho Tavares, Robson de Oliveira Souza, Clecius Silva de Sousa e Juarez de Souza
Pereira. O Sr. Presidente anunciou que os Processos nºs 515, 399 e 467/2017, estarão na
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pauta de votação da próxima reunião. Informou que o Processo nº 473/2017, já havia sido
incluído na Ordem do Dia da reunião anterior e por solicitação dos autores foi retirado
para que pudessem analisar uma Lei que se encontrava no Executivo e que, segundo a
Procuradoria, se assemelhava ao apresentado pelos edis. No entanto, após estudos, se
entendeu que a projeto que encontra-se nesta Casa para apreciação é mais atual, bem
elaborado, e atende melhor as necessidades e, sendo assim, solicitou aos edis aprovação
para inclusão do mesmo na Ordem do Dia desta reunião. Após aprovação dos vereadores,
passou-se a Ordem do Dia: Processo nº 473/2017 - Projeto de lei, de autoria dos Vereadores
Fabiano Oliveira Pereira e Juarez de Souza Pereira, que altera o caput e acrescenta §§ no
art. 47 da Lei 1915/93 e dá outras providências. Após leitura do parecer passou-se a 1ª
discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Juarez de Souza Pereira e Rogério
Camarinho Tavares, ambos os edis cumprimentaram o Vereador Fabiano Oliveira Pereira
por ter se dedicado a elaborar matéria de tão grande alcance dentro do Município. Em
seguida passou-se a 1ª votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. A fim de que
não paire nenhuma dúvida a respeito da matéria em questão, o Sr. Presidente sugeriu que
seja respeitado o prazo de interstício e retorne após dez dias para a votação final,
solicitação que foi aprovada por todos. Terminada a Ordem do Dia, passou-se as Pequenas
Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza. Mencionou que
dois funcionários do Município ficaram boa parte da madrugada nas dependências da UPA
buscando solucionar um problema em um aparelho de oxigênio, fato que motivou um dos
requerimentos de sua autoria, lido no expediente, que busca informações do Executivo a
respeito dos contratos com as Firmas prestadoras de serviço nessa Unidade. Cumprimentou
a esses funcionários, Fábio e o popular “Feijão” pela competência demonstrada na
realização de suas funções na Secretaria onde estão lotados. Logo após, fez uso da palavra o
Vereador Rogério Camarinho Tavares. Saudou o Vereador Celso Alencar Ramos Jacob
Filho, oportunidade em que elogiou seu pai que muito fez em prol do Município.
Cumprimentou a Guarda Municipal pelo excelente trabalho realizado no sábado próximo
passado quando precisou orientar o trânsito na cidade, permitindo que o mesmo fluísse com
rapidez e segurança, quando houve um evento promovido pelo DETRAN-RJ. Parabenizou
o Prefeito que também apoiou esse trabalho que foi organizado pelo atual Chefe do
DETRAN, que hoje está sob a responsabilidade do ex-Prefeito de Três Rios. Falou que
muitas ruas da cidade encontram-se às escuras, em especial o Loteamento Barros Franco,
que está com muitas lâmpadas queimadas. Mencionou que chegou ao seu conhecimento que
a Secretaria de Serviços Públicos está sem veículo para realizar este procedimento, situação
que a seu ver não pode continuar a acontecer. Finalizou sua fala, citando que as lâmpadas
de LED que encontravam-se instaladas na margem direita do Rio Paraíba não se
encontram mais no local e que gostaria que o informassem onde as mesmas foram
colocadas, uma vez que contribuíam para iluminar e embelezar esse espaço. O Vereador
concedeu apartes aos Vereadores Robson de Oliveira Souza e Francisco Carlos Gama. Em
seguida, fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. Cumprimentou o Vereador
Celso Alencar Ramos Jacob Filho por sua posse nesta Casa, muito embora, todos já tem
conhecimento que estará retornando ao Executivo para dar continuidade ao seu trabalho
como Secretário. Disse que entende a dificuldade do Prefeito com relação a solucionar todos
os problemas e para auxiliá-lo existem os Secretários, no entanto, não está funcionando em
alguns casos, em especial com relação a troca de lâmpadas queimadas e limpeza. Falou que
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um ex-vereador vem realizando um excelente serviço no setor de limpeza, especialmente
com relação as podas. Demonstrou insatisfação por não ter chegado às suas mãos o
cronograma da Secretaria de Serviços Públicos referente a previsão de limpeza, entre
outros, apesar de já haver solicitado por ofício. Falou que a seu ver o Secretário de Serviços
Públicos está realizando uma campanha política antecipada, ao ir para a Rádio e buscar
solucionar diretamente com os munícipes as demandas apresentadas. No decorrer de seu
pronunciamento o orador concedeu aparte ao Vereador Juarez de Souza Pereira. Logo
após, fez uso da palavra o Vereador Rozemar Duarte Neves. Falou sobre o leilão que
aconteceu na APAE, no dia 10 próximo passado, sob a orientação do ex-vereador Tim que
agiu como leiloeiro nessa ocasião, oportunidade em que o cumprimentou pelo eficiente
trabalho que vem realizando como coordenador municipal junto a Secretaria de Meio
Ambiente. Agradeceu ao Município de Santana do Deserto, que foi representada por pelo
Vereador Marcos Vinícius e pelo Presidente da Câmara Municipal, que doaram prendas
para o Leilão em prol dessa Associação. Parabenizou a todos que participaram desse evento
que foi um grande sucesso. Ratificou as palavras do Vereador Rogério Camarinho Tavares
com relação ao excelente serviço realizado pela Guarda Municipal. Terminada as Pequenas
comunicações, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza que fez menção aos
requerimentos de sua autoria e lidos no expediente solicitando informações a respeito dos
contratos de veículos nas Secretarias de Serviços Públicos e de Obras. Concluiu sua fala,
afirmando que o Prefeito precisa rever seu secretariado e que a partir desta data não ficará
mais calado nesta Casa. Também fez uso da palavra o Vereador Celso Alencar Ramos
Jacob Filho. Se pronunciou a respeito da dificuldade em se conseguir Firmas dispostas a
participarem das licitações municipais, muito embora se esteja pagando pelos serviços em
dia. Falou que a Secretaria de Serviços Públicos está trabalhando com um número reduzido
de funcionários, motivo pelo qual crê que seja essa a dificuldade que está enfrentando no
momento para dar conta das solicitações apresentadas. Ao término agradeceu a seus pares
pela acolhida e informou que a partir da próxima reunião estará tomando posse em sua
vaga o Sr.Arthur Palante, oportunidade em que desejou sucesso ao memo. Ao fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente cumprimentou o Vereador empossado e parabenizou o exVereador Tim e o funcionário Fabinho, pela relevância do trabalho realizado pelos mesmos
junto ao Governo Municipal.Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado,
o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o dia 20 de
junho, terça-feira, no horário regimental e encerrou a sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
________________________
2º Secretário

