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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 24
de maio de 2018.
Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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 1612, 1613 e 1614 /2018. O Sr. Presidente mencionou a necessidade de
apreciarem os projetos lidos nesta oportunidade tendo em vista a relevância dos mesmos,
uma vez que são verbas que estão chegando ao Município através de convênio federal e
informou que na próxima semana estarão na Ordem do Dia. Pela ordem, fizeram uso da
palavra os vereadores Josimar Ribeiro Alves, Juarez de Souza Pereira e Luiz Alberto
Barbosa. A seguir, passou-se às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador
Juarez de Souza Pereira. Em seu pronunciamento, o orador agradeceu ao Sr. Prefeito e
também à Secretaria de Serviços Públicos, na pessoa do Secretário Aroldo Lima, pela
realização de serviços de limpeza no Conjunto Residencial Vila Nova e adjacências. Logo
após, o Sr. Presidente informou aos edis que será remarcada para outra data a visita dos
alunos da rede municipal a esta Casa. Falou de sua satisfação com a chegada dos projetos
que dispõe a respeito de créditos adicionais, especialmente quando são verbas que serão
aplicadas no esporte e mencionou a quadra localizada na Morada do Sol que será
beneficiada com a tão aguardada cobertura. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador
Jonas Mascarenhas Macedo que lembrou a importância do Município ter seu
representante, pois através dos esforços do Deputado Celso Jacob essa emenda foi aprovada
pelo Ministério dos Esportes. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira
Souza. Indagou da Presidência se foi encaminhado ofício ao Executivo solicitando que o
evento Moto Route continue a ser realizado na Av. Prefeito Alberto Lavinas ( beira rio) e
não na Praça São Sebastião, como está sendo cogitado. O Sr. Presidente, em resposta ao
Vereador, informou que o Ofício foi encaminhado no dia seguinte em que o assunto foi
debatido em sessão plenária. O Vereador Juarez de Souza Pereira, ao fazer uso da palavra,
registrou a visita dos avaliadores do MEC à SUPREMA- Faculdade de Ciências Médicas,
em Três Rios, onde irá ser implantado o curso de Medicina. Disse que após uma minuciosa
vistoria, onde avaliaram setores da saúde como HCNSC, UPA, UBSs, além da realização de
reunião com a direção da Faculdade, ficaram muito satisfeitos com a estrutura montada e o
projeto apresentado, faltando à oficialização do parecer positivo autorizando e
credenciando o curso que provavelmente no segundo semestre terá início. Lembrou que o
Município ganhará muito com a implantação dessa Faculdade, oportunidade em que
cumprimentou o governo anterior, na pessoa do ex-prefeito Vinicius Farah e equipe, o
Prefeito Josimar Salles e equipe, bem como aos Vereadores da gestão passada e da atual,
pela efetiva participação no sentido de que se tornasse realidade esse curso em Três Rios
que certamente trará enormes benefícios, não somente para a cidade, mas também para
toda a região. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Luiz Alberto Barbosa. Corroborou
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com as palavras do orador que o antecedeu no que concerne a importância da implantação
da Faculdade de Medicina no Município. Disse que se recorda da elaboração de projeto
pedagógico, desenvolvido pela Instituição, no sentido da possibilidade da contemplação de
algumas bolsas, onde não seriam considerados os critérios do ENEM e do PROUNI, que
vão facilitar o acesso dos alunos da rede pública do Município e, sendo assim, solicitou à
Comissão de Educação que envie um oficio à direção da Suprema para se orientar a
respeito dessa disponibilidade. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Rozemar Duarte
Neves. Cumprimentou o Vereador Jonas Mascarenhas Macedo pela conquista que obteve
com a chegada de emenda que permitirá a realização da obra na quadra do bairro onde
reside, e reforçou a importância de se procurar votar em candidatos oriundos na cidade.
Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza. Falou que foi muito
oportuna a fala do Vereador Luiz Alberto Barbosa no que concerne às bolsas para os
estudantes trirrienses, mencionando que ao participar de uma das reuniões foi citado que
seriam disponibilizadas cinco vagas, porém, não se sabe qual o critério que será adotado
para as mesmas. Se colocou à disposição da Comissão de Educação para que possa estar
participando das reuniões referentes a este assunto que precisa ser totalmente esclarecido, a
fim de que não haja dúvidas. O orador concedeu aparte ao Vereador Luiz Alberto Barbosa.
Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Josimar Ribeiro Alves. Parabenizou o Prefeito
de Comendador Levy Gasparian, Dr. Valter Lavinas, pela escolha do nome do ex-Vereador
Dr. Hedilio de Araújo Cortez para ocupar a Secretaria de Saúde desse Município, momento
em que lembrou que os projetos que apresentava, enquanto Vereador nesta Casa, eram
praticamente todos voltados para essa área. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador
Juarez de Souza Pereira que também se manifestou a respeito das bolsas a serem doadas
por parte da Faculdade, reafirmando que a direção da mesma é muito séria e que a vinda
desse curso para a cidade trouxe e trará muitas benfeitorias. O Sr. Presidente, a seguir, fez
a leitura do oficio encaminhado ao Executivo solicitando a permanência do evento Moto
Route no local aonde ele está sendo realizado há alguns anos. Fez comentários a respeito de
requerimento do Vereador Isaias de Oliveira, lido no expediente, que diz respeito a emenda
ao orçamento impositivo. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza
Pereira que também fez comentários a respeito do orçamento impositivo. O Sr. Presidente
justificou as ausências dos vereadores Rogério Camarinho Tavares, em licença matrimonial
e Fabiano Oliveira Pereira, por problemas de saúde. Terminada as Pequenas Comunicações
e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de
todos, marcou nova reunião para o dia 29 de maio, terça-feira, no horário regimental e
encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
_____________________
2º Secretário

