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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 31
de outubro de 2017.

Aos trinta e um 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 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,
balancete da Câmara Municipal referente ao mês de setembro e Processos 836, 837 e 886 /2017. O
Vereador Clecius Silva de Sousa justificou as ausências dos Vereadores Arthur Giovanni Palante,
por motivo de Saúde, e Francisco Carlos Gama, por se encontrar em viagem. O Sr. Presidente
informou que por ser a última terça-feira do mês estaria acontecendo nesta oportunidade a tribuna
livre e, sendo assim, convidou o orador inscrito, Sr. Carlos Henrique Cleveland, para fazer uso da
palavra. Em sua fala, o orador agradeceu ao Executivo pelo início da reforma do camelódromo,
informando que as obras eram aguardadas com muita ansiedade por todos que trabalham neste
espaço. Ao ensejo, também deixou registrado seus agradecimentos a esta Casa, através do
Presidente Vereador Nilcelio Carvalho de Sá e ao Vereador Fabiano Oliveira Pereira, pelo apoio
demonstrado nesta questão, bem como ao Prefeito pela parceria feita com os ambulantes que
trabalham neste local. Ao final de sua fala, reforçou a indicação do Vereador Clecius Silva de Souza,
com relação a colocação de uma câmera de monitoramento na Rua Tiradentes. Terminada a
Tribuna Livre, passou-se as Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva
de Sousa. Registrou seus cumprimentos ao Subsecretário de Promoção Social do Idoso, Sr. Wiliam
Silva Carvalho, por ter respondido em um curto prazo a um oficio, de autoria do edil, encaminhado
a essa secretaria, cujo teor encaminha reivindicação de uma munícipe. Segundo o orador, que a
atitude eficiente do Subsecretário sirva de exemplo para os demais, pois ele tinha um prazo de trinta
dias para responder e o fez em três dias. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira
Souza. Disse que alguns agentes endêmicos o procuraram relatando que o Prefeito informou aos
mesmos que iriam perder sua gratificações, em virtude do vereador orador estar solicitando
informações referentes as mesmas, solicitações essas que ainda não foram respondidas, apesar do
prazo ter se expirado. Mencionou que hoje soube que realmente foram cortadas e, sendo assim, irá
requerer ao Chefe do Executivo que o informe o porquê dessa medida, já que em outra
oportunidade repassou ao orador que essa providência foi uma exigência do MP em virtude desses
funcionários estarem sendo regidos pela CLT, motivo pelo qual não podem ter as gratificações.
Falou que não acredita que seu nome foi usado indevidamente uma vez que, coincidentemente,
solicitou informações a respeito de um assunto que precisava se inteirar, a fim de esclarecer suas
dúvidas, mas afirmou que no teor de sua solicitação, em nenhum momento, questionou as
gratificações recebidas pelos agentes. Finalizou dizendo que em nenhum momento tem por objetivo
prejudicar funcionários, somente quer esclarecer essa situação envolvendo seu nome, além de obter
respostas ao solicitado. O Orador concedeu aparte ao Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Na
sequência, fez uso da palavra o Vereador Josimar Ribeiro Alves. Deu ciência que participou de uma
reunião no Executivo, onde foi informado que alguns supervisores do setor endêmico tinham um
FG-2 e no governo anterior foi aumentado o valor. No entanto, alguns supervisores que não tinham
essa gratificação tinham hora extra e o atual Prefeito sensibilizado com a situação concedeu o FG
para os mesmos. Mas na reunião, segundo o orador, não foi citado o nome do vereador que o
antecedeu, porém, em função de seus questionamentos abriu-se um leque na Secretaria de
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Administração que entendeu que a gratificação deveria ser cortada. Mas, de acordo com o
Vereador, será encaminhado uma mensagem a esta Casa para que se possa regularizar essa
questão. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira. Cumprimentou o
Vereador Clecius Silva de Sousa por ser imparcial em seu trabalho, cumprindo plenamente com seu
dever perante à população conforme comprova sua presença nesta Casa, às 17 horas, aguardando a
presença de uma pessoa e cumprindo com o que lhe foi solicitado. Cumprimentou a todos os
presentes, se desculpando por não poder ficar para a solenidade que acontecerá logo após, em
virtude de ter assumido compromisso anteriormente. Terminada as Pequenas Comunicações, o Sr.
Presidente informou que os Processos que foram anunciados anteriormente para serem apreciados,
ficam automaticamente para a Ordem do Dia da próxima reunião e somente estaria sendo alvo de
votação neste momento o Processo nº 909/2017, devido a urgência do mesmo e, sendo assim, passouse a Ordem do Dia: Processo nº 909/2017- Mensagem nº 050/2017 projeto de lei que trata do
programa de incentivo a regularização fiscal de concessão de anistia total, parcial, de juros, multa,
parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa aos contribuintes do Município de Três Rios e do
SAAETRI e dá outras providências. O Sr. Presidente informou que havia apresentado emendas ao
projeto e solicitou a leitura da primeira emenda modificativa ao § 3º, do artigo 2º. Em seguida,
passou-se a discussão. Fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira Pereira que, em sua fala,
apresentou emenda verbal ao § 4º, do artigo 2°. Logo após, passou-se a discussão. Fizeram uso da
palavra os vereadores Rogério Camarinho Tavares, Carlos Alberto Barbosa Domingues e Robson
de Oliveira Souza. O Vereador Fabiano Oliveira Pereira achou por bem retirar a emenda e
apresentá-la através de um projeto de lei, alterando parágrafo desta lei que está sendo apreciada.
Fez uso da palavra o Vereador Carlos Alberto Barbosa Domingues. Continuando, passou-se a
votação da emenda apresentada pelo Presidente, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em
seguida, passou-se a leitura da segunda emenda que modifica o inciso II, do artigo 2º e aditiva
acrescentando alínea a e b, no inciso II , do mesmo artigo. Após leitura passou-se a votação, sendo a
emenda aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a 1ª discussão e 1ª votação do projeto, sendo
o mesmo aprovado por unanimidade. Após aprovação de dispensa de interstício, passou-se a 2ª
discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores Fabiano Oliveira Pereira e Carlos Alberto
Barbosa Domingues. Em seguida passou-se a 2ª votação, sendo o projeto aprovado por
unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente fez a entrega de moção de aplausos aos
Maestros Rosemar Goulart Neves e Marcos Paulo Doffini Alves, em virtude do trabalho de
excelência e vitorioso que vem realizando com os músicos trirrienses que fazem parte da Fanfarra
Américo Silva e do Projeto Eu Não Espero Acontecer. Em seguida, não havendo mais nenhum
assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o
dia 07 de novembro, terça-feira, no horário regimental e encerrou a sessão com a oração do Pai
Nosso.
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