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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 17
de abril de 2018.
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito 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 Vereador Luiz Alberto Barbosa fez a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida, o
Sr. 1º 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. 2º Secretário fez a
leitura do expediente que constou de correspondências recebidas, indicações dos
senhores edis e Processos nºs 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489 e 1491
/2018. Em seguida, passou-se as Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o
Vereador Juarez de Souza Pereira. Fez menção aos recursos que estão chegando ao
Município oriundos de emendas parlamentares, afirmando que nesse momento de crise
as verbas que chegam com destino certo são extremamente oportunas e tem feito toda a
diferença. Falou da importância das idas dos vereadores, bem como do Sr. Prefeito à
Brasília, uma vez que o objetivo é realmente a liberação das emendas parlamentares
junto aos Deputados Federais. Reportou-se a respeito da viagem que fez, juntamente
com os edis Jonas Mascarenhas Macedo e Fabiano Oliveira Pereira, à Brasília com esse
mesma intenção, ou seja, buscar recursos para a cidade. Registrou que tiveram a
oportunidade de visitar o Deputado Federal Sóstenes Cavalcanti, parlamentar que tem
colaborado muito com o Município e que na ocasião acompanhou a delegação trirriense
em reunião de grande interesse para os edis. O Orador mencionou que também
puderam estar com outros Deputados solicitando a liberação de mais emendas, além de
protocolarem ofícios solicitando benefícios para o Município, dentre eles, a instalação de
UTI neonatal. Discorreu sobre as respostas encaminhadas pela assessoria do Prefeito,
quer seja com relação as emendas do orçamento impositivo ou em relação aos ofícios de
solicitações dos vereadores, dizendo achar estranho as respostas encaminhadas, pois não
condizem com a pessoa do Prefeito que é de natureza sensível e busca a composição com
todos. Cumprimentou a iniciativa da Secretaria de Educação pela organização da I
Feira de Artes, que acontecerá na Praça São Sebastião, nos dias 18 à 23/04, com
diversos eventos na área da educação e arte e lembrou que na quinta-feira, estará sendo
lançado neste espaço o livro do Dr. William e Drª Luciana, onde também receberão
moção desta Casa, e convidou a todos a participarem. O Orador no decorrer de seu
pronunciamento concedeu apartes aos Vereadores Clecius Silva de Sousa, Luiz Alberto
Barbosa, Robson de Oliveira Souza. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Clecius
Silva de Sousa. Falou a respeito da falta de limpeza nas vias e das lâmpadas queimadas
nos bairros Monte Castelo e outros. Disse que sabe da intenção do Governo em acertar,
mas já passou mais de um ano à frente do Município e muitos erros estão sendo
cometidos, o que não pode continuar a ocorrer. O Orador citou alguns logradouros que
estão em condições precárias e, apesar dos constantes pedidos feitos, não consegue a
devida atenção para os mesmos e quem fica recebendo a cobrança por parte dos
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munícipes é o vereador que está próximo. Citou que alguns logradouros são limpos,
outros não, e enumerou outros que estão sem manutenção, fato que gera cobrança por
parte dos moradores, uma vez que são os munícipes que sofrem com essa situação.
Solicitou da Presidência que, de acordo com o RI, convoque o Secretário de Serviços
Públicos, Sr. Aroldo Lima, para comparecer nesta Casa no dia 03 de maio, a fim de
prestar os devidos esclarecimentos a respeito da venda de túmulos no cemitério.
Finalizando, o orador comentou a respeito da ausência de um playground no bairro
Monte Castelo, lembrando que fez uma emenda ao orçamento impositivo para esse fim,
no entanto, a equipe do Executivo orçou a obra em um valor bem maior do que o edil
havia estipulado, inviabilizando a mesma, situação que somente prejudica as crianças
dessa localidade. O orador concedeu aparte ao Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Na
sequencia, fez uso da palavra o Vereador Rogério Camarinho Tavares. Informou aos
presentes que na última quinta-feira, às2h33m, foi acionado por uma pessoa que o
solicitou que levasse sua filha ao médico, em virtude de estar com muita dor. Após uma
espera de mais de duas horas a criança, que é sobrinha do orador, foi atendida pela Drª
Luiza, plantonista, que, sem fazer um exame mais aprimorado, afirmou ser uma virose
e, após aplicar soro, a liberou. O orador mencionou que às 8h foi buscar a criança mas,
como a dor persistiu, a mesma foi levada ao médico pediatra que a acompanha e este a
encaminhou imediatamente ao Hospital, uma vez que era caso de cirurgia. A criança,
após a cirurgia, foi transferida para a UTI neonatal de Volta Redonda. Mediante o
ocorrido, o orador fez críticas à profissional que atendeu a criança, afirmando ser é
inadmissível uma pessoa que faz um juramento em prol de salvar vidas não se
prontificar a fazer um exame minucioso para saber realmente qual é o problema. Disse
que irá se dirigir ao MP para fazer uma denúncia contra o atendimento oferecido, pois
essa situação é muito séria e poderia ter ocorrido o pior. Informou que também irá ao
Hospital para conversar com a direção, apesar de isentá-los de culpa neste caso.
Agradeceu as palavras de apoio de seus pares para o que relatou. Afirmou que, em
comparação com outras cidades, a saúde de Três Rios funciona, mas não se pode
permitir que uma pessoa que se diz profissional prejudique com suas falhas a imagem
de outros bons profissionais. Falou que em conversa com o Sr. Prefeito, este o informou
que irá conversar com os edis para pontuar as emendas apresentadas no orçamento
impositivo e, na oportunidade, parabenizou ao Vereador Clecius Silva de Sousa por sua
postura em defender os bairros. Concluiu sua fala, afirmando que crê que o Prefeito irá
fazer alteração na composição de sua equipe, o que há muito se faz necessário. O orador
concedeu apartes aos Vereadores Josimar Ribeiro Alves, Fabiano Oliveira Pereira,
Juarez de Souza Pereira e Robson de Oliveira Souza. Em seguida, fez uso da palavra o
Vereador Luiz Alberto Barbosa. Mencionou que o setor da saúde tem os bons e maus
profissionais e citou que foi lida uma moção de aplausos, no expediente, endereçada à
direção do HCNSC em virtude da criação de uma equipe de cardiologia para dar maior
sustentabilidade e melhorar a qualidade do atendimento. Falou que os vereadores
precisam se informar da veracidade dos acontecimentos e informou que no Hospital há
dois pediatras, sendo um na porta e outro na sala de parto e na UPA, dois pediatras
durante o dia e três à noite. Disse que precisa haver uma orientação aos pacientes para
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que possam obter o atendimento necessário, dependendo do grau de sua risco há vários
locais que podem atendê-los. Falou que sua preocupação é que no futuro o Hospital não
tenha condições de atender a todos, ficando com superlotação, uma vez que as próprias
pessoas não procuram outros locais que também podem oferecer tratamentos
adequados. Lembrou que há uma ouvidoria no Hospital que está à disposição para que
possa buscar solução para os problemas enfrentados. Informou que existem médicos na
Secretaria de Saúde que estão analisando pedidos de exames prescritos por profissionais
de outras clínicas populares, para que possam dar seguimento aos mesmos pelo SUS,
sendo que boa parte deles são liberados. Concluiu, afirmando que apesar da
dificuldades o Município ainda está bem à frente de muitos outros que se observa no
Estado.O orador concedeu apartes aos Vereador Rogério Camarinho Tavares e Rafael
Brasiel Rinaldi. Pela ordem, o Vereador Juarez de Souza Pereira registrou seus
cumprimentos ao atleta Alex Cowboy pela vitória em sua modalidade esportiva,
representando Três Rios com excelência. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador
Josimar Ribeiro Alves. Mencionou que fez um contato com o Secretário de Serviços
Públicos solicitando a retirada de entulhos de algumas vias no bairro Purys e no dia
seguinte ao seu pedido a Secretaria se fez presente no bairro e retirou mais de dez
caminhões de lixo, de apenas quatro ruas. Falou que alguns moradores são os
responsáveis por essa situação, pois não se preocupam com o entulho e os depositam em
qualquer lugar no bairro e situações desta natureza prejudicam muito o andamento da
Secretaria que tem uma demanda enorme e na oportunidade agradeceu ao Secretário
Aroldo Lima pelo serviço realizado. Disse que precisa haver mais rigor nos horários
cumpridos pelos médicos nas UBS, já que atendem aos pacientes que estão marcados,
independentemente do número, e depois vão embora sem cumprir toda a carga horária.
Disse que irá solicitar a Secretária de Meio Ambiente que estude a possibilidade de
fazer um paisagismo em locais onde os moradores estão depositando entulhos. O orador
concedeu apartes aos Vereadores Fabiano Oliveira Pereira e Clecius Silva de Sousa.
Pela ordem, fizeram uso da palavra os vereadores Clecius Silva de Sousa e Rozemar
Duarte Neves, este último, agradeceu aos profissionais da UPA pelo rápido atendimento
oferecido à sua prima quando se encontrava com a saúde muito debilitada. Também
pela ordem, fizeram uso da palavra os Vereadores Claudio Roberto Pereira, Josimar
Ribeiro Alves e Luiz Alberto Barbosa. Também fez uso da palavra o Sr. Presidente que
se manifestou a respeito dos assuntos debatidos pelos vereadores, em virtude da
relevância dos mesmos. Informou aos edis que foi agendada uma reunião com o Sr.
Prefeito pra a próxima Sexta-feira, dia 20, às 9 horas, para tratar de assunto referente
as emendas do orçamento impositivo. O Sr. Presidente colocou em votação a solicitação
do vereador Clecius Silva de Sousa para convocação do Secretário de Serviços Públicos,
Sr. Aroldo Lima, para vir a esta Casa em uma das datas sugeridas, dias 03,08 ou 10 de
maio, afim de prestar esclarecimentos. Após colocar em discussão e votação, a
solicitação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a Ordem do Dia:
Processo nº 1456/18-Projeto de lei, de autoria do Vereador Rozemar Duarte Neves que
denomina Rua João Vieira, logradouro localizado no Cariri-bairro Vila Isabel. Após
leitura do parecer passou-se a discussão. Fez uso da palavra o vereador autor do
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projeto. Em seguida, passou-se a votação única, sendo o projeto aprovado por
unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente anunciou que os Processos
nºs 1482, 1483, 1484 e 1485/2018 estarão na pauta de votação da próxima reunião e o
Processo nº 1161/2018, será apreciado na reunião do dia 26/04, em virtude dos
vereadores precisarem ter acesso as emendas apresentadas. Em seguida não havendo
mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
marcou nova reunião para o dia 19 de abril, quinta-feira, no horário regimental e
encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
_____________________
2º Secretário

