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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 12
de junho de 2018.
Aos doze dias do mês de junho 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 Processo nº 1655
/2018. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira. Informou que foi sancionada
Lei nacional a respeito do Sistema Único de Segurança Pública e lembrou que por se encontrar em
trâmite nesta Casa projeto de lei que dispõe sobre a implantação do regime e código de conduta da
Guarda Municipal, mencionou se seria de prudente o retorno da matéria ao Executivo para que não haja
nenhum item conflitante com a nova legislação, a fim de que não se aprove algo que fique desatualizado
em razão da nova legislatura. A seguir, passou-se às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o
Vereador Clecius Silva de Sousa. Agradeceu ao Sr. Prefeito, ao Secretário de Serviços Públicos e ao
Diretor do SAAETRI por terem providenciado a limpeza na entrada do bairro Monte Castelo, com a
retirada de todo o entulho que estava depositado no local. Informou que o Prefeito, através da Secretaria
de Meio Ambiente, estipulou o prazo de dez dias para a retirada de uma árvore que está oferecendo
perigo nessa localidade, uma vez que está próxima a rede elétrica. Lembrou que a redução dos horários
do transporte coletivo no bairro de Monte Castelo está ocasionando muitos transtornos aos usuários e,
sendo assim, solicitou que a Secretaria de Transportes notifique, multe e cobre a Empresa Transa,
responsável pelo transporte público. Em resposta ao Vereador Robson de Oliveira Souza, disse que se
não fosse tomada nenhuma providência com relação à árvore, estaria acionando o Ministério Público
devido a relevância da questão, pois se houvesse a queda todo o bairro ficaria sem iluminação pública. O
Orador concedeu aparte do Vereador Robson de Oliveira Souza. O Sr. Presidente justificou as ausências
dos vereadores Telmo Silva Cardoso, Rozemar Duarte Neves e Rafael Brasiel Rinaldi que estão em
Brasília representando esta Casa e o Vereador Fabiano Oliveira Pereira, está na Confederação dos
Policiais Rodoviários Federais, também em Brasília. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Rogerio
Camarinho Tavares. Fez comentários sobre indicação de sua autoria e lida no expediente, cujo teor
solicita ao Executivo limpeza geral e iluminação no bairro Caixa D`Água, providências idênticas
solicitadas também para o Loteamento Barros Franco e a Rua Capitão Paula Rocha, no bairro Ponte das
Garças, tendo em vista a necessidade dessas benfeitorias nas localidades citadas. Falou que está sendo
estudado um projeto no sentido de rever os valores referentes à taxa de iluminação pública cobrada da
população, uma vez que esse serviço não está a contento na cidade. Em seu pronunciamento, o orador
concedeu apartes aos vereadores Robson de Oliveira Souza e Juarez de Souza Pereira. Terminada as
pequenas Comunicações, o Sr. Presidente informou que os Processos nºs 1639 e 1642 /2018 estarão na
pauta de votação da próxima reunião. Pela ordem, fizeram uso da palavra os Vereadores Luiz Alberto
Barbosa, Robson de Oliveira Souza e Juarez de Souza Pereira. O Sr. Presidente informou que o projeto
referente à Guarda Municipal será apreciado na próxima terça- feira e, caso haja alguma dúvida sobre a
matéria, o mesmo será retirado de pauta. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado o
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o dia 14 de junho, quinta-feira,
no horário regimental e, após um minuto de silêncio, encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.
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