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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 14
de junho de 2018.
Aos quatorze 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 e indicações dos senhores edis. O Sr. Presidente
justificou as ausências dos vereadores Rafael Brasiel Rinadi, Fabiano Oliveira Pereira, Rozemar Duarte
Neves, Telmo Silva Cardoso, que estão em Brasília e, o Vereador Clecius Silva de Souza, que encontra-se
no Rio de Janeiro na ALERJ. O Vereador Robson de Oliveira Souza justificou a ausência do Vereador
Isaias de Oliveira, por motivo de enfermidade na família. Não havendo oradores inscritos nas Pequenas
Comunicações, o Sr. Presidente concedeu a palavra pela ordem ao Vereador Rogerio Camarinho
Tavares. O edil convidou seus pares a participarem na próxima segunda-feira de uma confraternização
que está organizando e que será realizada em um sitio no bairro de Moura Brasil, às 19h30m, quando
estará sendo comemorado o aniversário do ex-prefeito Vinicius Farah. Pela ordem, fez uso da palavra o
Vereador Josimar Ribeiro Alves. Comentou sobre requerimento que fez ao Executivo solicitando
providências para um mata-burro no Jardim Glória, uma vez que está causando sérios transtornos no
trânsito além de oferecer perigo aos moradores, em especial às crianças, pois várias pontas de ferro estão
soltas. No entanto, segundo o orador, após ter feito vários contados com a Secretaria de Obras ainda não
foram ao local para tomar as medidas cabíveis e, mediante a demora, solicitou ao Prefeito que
intervenha e determine a execução da obra, antes que ocorra algum acidente grave nesse local. Pela
ordem, fez uso da palavra o Vereador Luiz Alberto Barbosa. Também registrou sua preocupação com
dois mata-burros na via de acesso a Creche Municipal, no Morro Áureo, uma vez que estão cobertos por
terra e outros entulhos e, com a proximidade das chuvas, a água não escoa pelos mesmos, não chega até a
galeria que faz a captação e fica infiltrada no Morro, comprometendo todo o local. Disse que já solicitou
providências para a situação e, mesmo sabedor das dificuldades por que passa o Município, espera que
se realize a desobstrução dos mata-burros o mais breve possível. Pela ordem, fez uso da palavra o
Vereador Juarez de Souza Pereira. Mencionou que no Vila Nova, na entrada do conjunto Amaral
Peixoto, além de uma via no bairro Cantagalo, também há mata-burros que carecem de limpeza e, por
terem uma grade de ferro sobre os mesmos, torna-se necessário que a Secretaria de Obras retire a
ferragem para que a de Serviços Públicos efetue a limpeza e, sendo assim, sugeriu que seja formada uma
equipe mista, com funcionários das duas Secretarias, para atuar nos locais onde se fizer necessário este
tipo de serviço. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Rogerio Camarinho Tavares. Disse de sua
satisfação em saber que o ex-prefeito e Deputado Federal Celso Jacob reassumiu seu mandato na
Câmara Federal, cumprindo o restante de sua pena em liberdade. Demonstrou revolta com a situação
que foi criada por pessoas que mentiram à Justiça com o objetivo de prejudicar o Deputado que somente
procurou fazer o melhor para a cidade. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira
Souza. Mencionou que a redução do horário dos ônibus está causando transtornos aos usuários do
transporte coletivo e muitas reclamações têm recebido sobre o ocorrido e mediante a situação irá
encaminhar ofício ao Executivo solicitando informações. Pela ordem, fizeram uso da palavra os
Vereadores Luiz Alberto Barbosa e Juarez de Souza Pereira, este último ressaltou que apesar do bom
trabalho oferecido pela Empresa Transa, com carros em boas condições e funcionários que
desempenham muito bem suas funções, existe a necessidade de se aprofundar a respeito do ocorrido para
que possam se inteirar dos motivos que levaram a esse fato. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador
Rogerio Camarinho Tavares que falou de sua preocupação em saber que a Empresa que atende o
distrito de Bemposta, também está estudando a possibilidade de aumentar a passagem. Falou que esta
Casa precisa estar atenta para essa questão a fim de se manifestar no momento próprio, pois a grande
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prejudicada é a comunidade. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira que
parabenizou o Prefeito e vereadores de Paraíba do Sul pelas medidas tomadas em favor da população,
em situação que também diz respeito ao transporte coletivo. Logo após, passou-se à Ordem do Dia:
Processo nº 1642/2018 - Mensagem nº 028/2018-GP - Projeto de Lei que autoriza a inclusão no
orçamento vigente do Município de Três Rios crédito adicional no valor de R$ 4.041.803,42 e dá outras
providências. Após leitura do parecer passou-se à 1ª discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores
Juarez de Souza Pereira, Rogerio Camarinho Tavares, Luiz Alberto Barbosa e Robson de Oliveira
Sousa. Em seguida passou-se à 1ª votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Após aprovação
de dispensa de interstício passou-se à 2ª discussão e 2ª votação, sendo o projeto aprovado por
unanimidade. Terminada a Ordem do Dia e não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o dia 19 de junho, terça-feira, no
horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

__________________
Presidente
_____________________
2º Secretário

