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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 03
de outubro de 2017.
Aos três dias do mês de outubro 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 Fabiano Oliveira Pereira. Havendo número legal, o Sr. Presidente deu por
iniciada a reunião convidando o Vereador Arthur Giovanni Palante 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 844 e 848 /2017. A seguir, passou-se as Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador
Robson de Oliveira Souza. Fez comentários a respeito do descaso do setor de odontologia no
Município, porém, disse crer que o Prefeito não tenha ciência desse abandono nas unidades básicas
da sáude. Citou que muitos materiais estão em falta e tal situação tem trago grande prejuízos aos
profissionais da área, como o orador que é servidor público, trabalha nesse setor, e passa os dias
sem poder fazer atendimento devido à falta de insumos, fato que tem gerado muitas reclamações
por parte dos munícipes, além de gerar preocupação nos profissionais. Concluiu sua fala,
solicitando providências do Executivo para o que relatou, a fim de que o atendimento possa de fato
acontecer para a população. A seguir fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira. Falou
da reunião produtiva organizada pelo PSOL em Três Rios, quando foram apresentadas sugestões
para a utilização da emenda parlamentar direcionada ao Município, através da participação efetiva
do Deputado Federal Glauber, evento esse, segundo o orador, que contou também com a presença
do Prefeito, onde se chegou ao entendimento que a emenda será aplicada na saúde,
especificadamente na reforma da policlínica situada na Rua da Maçonaria. Lembrou que em um
momento de crise, onde as arrecadações municipais tiveram uma queda, as emendas parlamentares
tem sido de grande importância para que os Munícipios do interior possam continuar atendendo à
população. Parabenizou a todos do Partido, bem como ao Deputado, por essa grande conquista.
Falou que chegou o seu conhecimento uma reclamação de uma moradora do Habitat que disse ter
visto três elementos jogando lixo no reservatório de água do bairro e, sendo assim, o orador
imediatamente encaminhou essa notícia as autoridades competentes, bem como a Prefeitura, a fim
de que se tome providências urgentes com relação a esse fato. Fez comentários a respeito de projeto,
de sua autoria e do Vereador Fabiano Oliveira Pereira, lido no expediente, que versa a respeito da
instalação de hidrômetros, oportunidade em que informou que a proposta apresentada
anteriormente sobre o mesmo tema foi retirada e estavam apresentando outro projeto de forma
mais completa. Falou a respeito da ausência de insumos do setor de odontologia, informando que
realmente alguns medicamentos estão em falta não somente nessa área mas no geral e, após
conversar com o Secretário de Saúde, o mesmo o informou que problemas oriundos da licitação
causaram contratempos para adquirir os medicamentos. Sugeriu ao funcionário, responsável pelo
setor de licitação, que possa vir a esta Casa informar como esse trâmite ocorre, a fim de que os edis
tenham ciência do mesmo. O orador concedeu aparte ao Vereador Rogério Camarinho Tavares. Em
seguida, fez uso da palavra o Vereador Carlos Alberto Barbosa Domingues. Deu ciência aos
presentes que na próxima semana estará em viagem à Brasília. Registrou seu cumprimentos ao
membros do PSOL, elogiando o Partido que vem se destacando no cenário político em todos os
âmbitos e, ao ensejo, também registrou seus agradecimentos ao Deputado Glauber pelos esforços no
sentido de contemplar Três Rios com verba que será de grande utilidade. Disse que chegou ao seu
conhecimento que o setor oncológico que irá funcionar na policlínica da Vila Isabel não está em
funcionamento em virtude da Light não ter ligado a iluminação no local, o que a seu ver é
inadmissível, pois dá a conotação de que é uma pressão da concessionária para que o projeto,
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oriundo do Executivo criando a contribuição de iluminação pública e que encontra-se nesta Casa,
seja apreciado o mais breve possível. Afirmou que tal situação é um absurda, devido aos
transtornos que os pacientes estão sofrendo, uma vez que precisam se dirigir a outros Municípios
em busca de um tratamento tão complexo. O Orador concedeu aparte ao Vereador Fabiano
Oliveira Pereira. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Rogério Camarinho Tavares. Fez a
leitura de uma matéria, publicada em jornal de grande circulação no País, onde o colunista informa
que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contratou, após a primeira Empresa que ganhou a
licitação ter aberto mão do serviço, a segunda Empresa que participou da licitação para prestar
assistência aos elevadores do prédio central e comarcas no interior. Disse que por agir em situação
bem semelhante o Deputado Federal Celso Jacob foi preso, lembrando que a Firma que ganhou a
licitação das obras da Creche faliu, a segunda assumiu e concluiu o serviço e o Deputado, na época
Prefeito, está pagando um preço por realizar uma obra de grande necessidade. Falou que precisa-se
fazer uma reflexão, pois para uns alguns as coisas são fáceis, mas para outros, não. Terminada as
Pequenas Comunicações, o Sr. Presidente colocou em votação a abertura da Ordem do Dia com os
Processo nºs 688 e 827/2017. Após aprovação dos edis, passou-se a Ordem do Dia: Processo nº
688/2017- Projeto de lei, de autoria do Vereador Juarez de Souza Pereira, que institui a Semana da
Água e dá outras providências. Após leitura do parecer passou-se a 1ª discussão. Fez uso da palavra
o vereador autor da matéria e também os Vereadores Carlos Alberto Barbosa Domingues, Josimar
Ribeiro Alves e Rozemar Duarte Neves. Em seguida passou-se a 1ª votação, sendo o projeto
aprovado por unanimidade. Após aprovação de dispensa de interstício passou-se a 2ª discussão. Fez
uso da palavra o Vereado Rogério Camarinho Tavares. Em seguida passou-se a 2ª votação, sendo o
projeto aprovado por unanimidade. Foram justificadas as ausências dos vereadores Rafael Brasiel
Rinaldi e Isaias de Oliveira, nesta reunião. Processo nº 827/2017- Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria da Mesa Diretora, que concede Título de Cidadão Trirriense ao Dr. Nei José Ramos
Loureiro. Após leitura do parecer passou-se a discussão. Fez uso da palavra o Vereador Juarez de
Souza Pereira. Em seguida passou-se a votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade.
Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente, Vereador Fabiano Oliveira Pereira, falou que recebeu
uma comissão da FAETERJ, composta por professores, que se mostraram contrários ao projeto de
lei, de sua autoria, Escola sem Partido e, na oportunidade, lhes tranquilizou com relação à matéria,
informando que passará pelas Comissões pertinentes e, se for do entendimento dos edis, acontecerá
uma audiência pública sobre o assunto, mencionando também que já se colocou à disposição para ir
às escolas para participar de debates. Citou que precisa-se levar em consideração o lado dos alunos
e responsáveis, além dos professores. Disse que o projeto pode receber melhorias e sugestões, pois a
intenção é tão somente preservar o direito dos alunos, em sua maioria crianças e adolescentes. Falou
que foi alvo de citações pouco elogiosas feitas por pessoas que não o conhecem, situação que não o
abala, mas constrange seus familiares. Disse que é somente um vereador e a Casa é composta por
mais quatorze e cada um dos demais irá analisar e votar de acordo com sua consciência, o mais
importante que a provação ou não do projeto, é trazer para o Município esse debate, os limites do
professor na sala de aula e os direitos dos alunos que devem ser preservados. Afirmou que não há
pressa para votação e ela somente ocorrerá após se esgotar todos os debates. Pela ordem, fizeram
uso da palavra os vereadores Juarez de Souza Pereira e Francisco Carlos Gama.Em seguida, não
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
marcou nova reunião para o dia 05 de outubro, quinta-feira, no horário regimental e encerrou a
sessão com a oração do Pai Nosso.
_____________________
Presidente
______________________
2º Secretário

