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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 12 de
dezembro de 2017.

Aos doze dias do mês de dezembro 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 Secretário de Governo, Sr.
Bernardo Goytacases de Araújo, 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 Processos nº 1082, 1083, 1084, 1088 e 1089/2017. O Vereador Fabiano
Oliveira Pereira, Presidente da Comissão de Justiça/Redação, solicitou que fosse incluída na pauta de votação
desta reunião a Mensagem nº 074/2017- Veto Parcial - lida no expediente e que está substituindo a Mensagem
de nº 071, tendo em vista a urgência da matéria. A seguir, a palavra foi concedida em caráter excepcional, ao
Secretário de Governo Bernardo Goytacases Araújo que, representando a equipe do Executivo, estaria neste
momento apresentando de forma resumida o Plano Prurianual –PPA, para o quadriênio de 2018/2021. Após
as devidas explicações, o Secretário agradeceu aos funcionários do Executivo, Natascha e Juliano, pela intensa
dedicação na elaboração deste Projeto. No decorrer da apresentação, fizeram uso da palavra os vereadores
Clecius Silva de Sousa, Fabiano Oliveira Pereira, Arthur Giovanni Palante e Juarez de Souza Pereira. Dando
sequência à reunião, pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Fez comentários a
respeito da importância de se digitalizar documentos oficiais, serviço que já está sendo realizado nesta Casa
Legislativa e que de acordo com o Secretário de Governo também será executado na Prefeitura, medida essa,
segundo o orador, que permitirá um acesso rápido por parte de todos que necessitarem fazer consultas. Pela
ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira que ratificou a fala do vereador que o
antecedeu, afirmando a importância da digitalização dos documentos no serviço público, fato que comprovou
quando fez visitas a outras Câmaras Municipais. A seguir, pela ordem, fez uso da palavra o Vereador
Rozemar Duarte Neves. Cumprimentou o Secretário de Governo e equipe pela apresentação do PPA e desejou
que no próximo ano o Município possa alcançar mudanças positivas que virão trazer benefícios a toda a
população. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Rogério Camarinho Tavares. Cumprimentou o Prefeito
pela inauguração do Centro Oncológico, no bairro Vila Isabel, ocorrido no dia anterior, lembrando que esse
prédio foi adquirido pelo ex-prefeito na gestão passada da qual o edil fez parte e, a atual administração, fez as
aquisições necessárias a fim de poder realizar a inauguração de um setor que trará grandes benefícios para os
trirrienses, bem como moradores de cidades adjacentes. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez de
Souza Pereira. Ratificou as palavras do Vereador que o antecedeu com relação à inauguração do Centro
Oncológico, afirmando ser este um momento muito importante para os munícipes que não mais precisarão ser
transportados para outros Municípios a fim de receberem este tipo de tratamento que agora será fornecido
em solo trirriense. Disse que infelizmente nem todos conseguem alcançar o valor dessa conquista e afirmou
que somente aqueles que já passaram por este tipo de tratamento sabem reconhecer o quão benéfico foi essa
aquisição. Parabenizou ao Prefeito e vereadores da gestão anterior que iniciaram essa empreitada que agora
culminou com a inauguração feita pela atual administração municipal. Terminada as Pequenas comunicações,
o Sr. Presidente solicitou a inclusão na Ordem do Dia da Mensagem nº 074/2017-GP que substitui a
Mensagem nº 071/2017-GP e a retirada da pauta da Mensagem nº 060/2017-GP. Após aprovação dos edis ao
solicitado, passou-se a Ordem do Dia: Processo nº 1066 - Mensagem nº 074/2017- Projeto de lei que veta
parcialmente a emenda apresentada no artigo 32 da Lei nº 1915/93 - Código Tributário - e dá outras
providências. Após leitura do parecer passou-se a discussão. Fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira
Pereira que informou que a emenda apresentada por esta Casa, motivo do Veto, foi feita de maneira
equivocada e atendendo a seu pedido, o Executivo enviou este projeto vetando a alteração proposta. Em
seguida, passou-se a votação, sendo o veto mantido por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente anunciou que os Processos nºs 775 ( PPA), 836 (LOA) , 837(LDO), 1083 (Mais Valia) e 1084/2017
estavam incluídos na Ordem do Dia, dentre eles, a LOA e a LDO, que se possível também estarão sendo
apreciados. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Também demonstrou sua
satisfação com a inauguração do Centro Oncológico em Três Rios, lembrando as dificuldades enfrentadas
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pelos Munícipes que faziam este tratamento em outras cidades e sofriam muito com a viagem empreendida.
Afirmou que foi uma grande vitória, das legislaturas anterior e da atual, uma vez que ambas cumpriram com
o esperado e toda a população trirriense saiu vencedora. Justificou sua ausência na inauguração, em virtude
de estar de plantão na PRF. A seguir, fez comentários a respeito dos problemas enfrentados pelos taxistas na
cidade informando que, apesar de ter sido eleito um Sindicato da classe que pode orientá-los em suas
necessidades, cerca de alguns profissionais criaram recentemente uma Associação que, por seu
posicionamento, não está agradando aos demais. Pela ordem, fez uso da palavra ao Vereador Josimar Ribeiro
Alves que concordou com as palavras proferidas pelo edil com relação às dificuldades pelas quais os taxistas
estão passando por conta dessa recente Associação. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva
de Sousa. Deixou registrado seus cumprimentos a todos, quer sejam integrantes do governo anterior bem
como do governo atual, pela inauguração do Centro Oncológico, afirmando que apesar da divergências
políticas, o trabalho coletivo é muito importante e permite que as conquistas apareçam. Novamente
mencionou que até o presente momento ainda não recebeu a resposta do Executivo para sua solicitação, o que
tem feito com que fique inviável manter a harmonia. Também se manifestou a respeito da situação do
transporte em geral no Município, quer seja om relação ao transporte público, taxistas, moto-taxistas, entre
outros, e a seu ver precisa haver uma fiscalização mais firme com relação a esse tipo de trabalho. Pela ordem,
fez uso da palavra o Vereador Rozemar Duarte Neves. Também falou a respeito de uma solicitação que fez na
Secretaria de Transportes, solicitando providências para uma situação no trânsito nas proximidades do
viaduto, mas ainda não recebeu a atenção ao requerido, apesar desse setor ter conhecimento do problema
apresentado. Ao fazer uso da palavra, o Presidente Vereador Nilcelio Carvalho de Sá falou de sua emoção
com a inauguração do Centro Oncológico, que será de grande benefício a todos que necessitam deste tipo de
tratamento e ao ensejo cumprimentou a todos que trabalharam pra que se tornasse uma realidade. O
Vereador Clecius Silva de Sousa justificou a ausência do Vereador Francisco Carlos Gama, por motivo de
viagem. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Arthur Giovanni Palante que também corroborou com as
palavras de seus pares com relação à importância desse Centro para Três Rios e, no futuro, desejou que
também se consiga implantar a radioterapia no Município. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez
de Souza Pereira que informou que alguns tratamentos de radioterapia ainda serão feitos em outros
Municípios, em virtude de serem situações mais complexas. Com relação à radioterapia, é algo mais
abrangente que precisa de estudos maiores, com profissionais altamente preparados para que se possa operar
o maquinário. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Jonas Mascarenhas Macedo que disse de sua
satisfação com a inauguração do centro Oncológico, pois como motorista do setor da saúde sabe das
dificuldades enfrentadas pelos pacientes quando precisam fazer esse tratamento em outras cidades, no
entanto, demonstrou seu repúdio para com aqueles que somente sabem criticar as ações desta Casa e do
Executivo nas redes sociais, mas não comparecerem ao evento para comprovar o grande avanço do Município
nessa área. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de
todos, marcou nova reunião para o dia 19 de dezembro, terça-feira, no horário regimental e encerrou a sessão
com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
______________________
2º Secretário

