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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 19
de junho de 2018.
Aos dezenove 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 Rogério Camarinho Tavares 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, Processos nºs 1661,
1663,1664,1665,1666,1667 e 1668 /2018 e Ato da Presidência nº 006/2018. O Sr. Presidente informou que
quarta-feira, a partir das 14 horas os alunos da E.M. Luther King estarão visitando as dependências
desta Casa e convidou os vereadores que puderem, para se fazer presentes. Fez a leitura de algumas
alterações na composição da Mesa Diretora, no cargo referente à vice presidência, bem como nas
Comissões Permanentes e informou que estará disponibilizando cópias aos edis para que na próxima
reunião possam ser votadas. Justificou as ausências dos vereadores Robson de Oliveira Souza e
Francisco Carlos Gama, que estão em curso na cidade de Petrópolis, e Luiz Alberto Barbosa que está
participando de um projeto de iniciação cientifica na Faculdade em Vassouras. Na sequência, passou-se
às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Rogerio Camarinho Tavares. Cumprimentou
à Policia Militar por sua atuação no Município, desempenhando seu trabalho de forma a garantir a
segurança de todos os munícipes, principalmente neste momento em que a violência e a criminalidade
tem crescido de forma alarmante. Parabenizou ao Executivo pela reforma geral na Escola Municipal e
também na Praça localizada no bairro Cantagalo, ressaltando a importância da participação da
comunidade na realização desses benefícios. Falou que aguarda ansiosamente que o Barros Franco seja a
próxima localidade contemplada com benfeitorias. O orador concedeu aparte ao Vereador Fabiano
Oliveira Pereira. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Cientificou a seus
pares que participou de reunião com o Sr. Prefeito e os representantes do Moto Route, oportunidade em
que expôs as preocupações desta Casa sobre à realização do evento na Praça São Sebastião e ouviu
também as razões apresentadas pelos organizadores que mostraram pontos positivos com relação ao
local e, mostrando-se sensíveis às preocupações apresentadas, firmaram uma série de compromissos no
sentido de que o espaço seja preservado, entre outros. Diante do que foi tratado, o orador decidiu
reconsiderar a posição inicialmente contrária, uma vez que foram minimizados os pontos considerados
preocupantes por esta Casa e informou que elaborou um texto referente ao assunto discutido e a seguir
fez a leitura do mesmo para ciência dos presentes, afim de que possam assiná-lo e encaminhá-lo ao
Executivo formalizando o que foi acordado. Citou que o impacto viário, uma vez que será interditado o
trecho entre os Correios e o Teatro, será bem menor em relação ao fechamento da Av. Beira Rio. Outro
situação que, segundo o orador, causava preocupação era com relação ao uso da Praça, no entanto, foi
informado que apenas as barracas de alimentação e o palco serão instalados nesse espaço e com relação
ao sossego dos moradores no entorno, os horários serão pré-determinados. Lembrou que ele, orador, foi
quem trouxe o assunto Moto Route a esta Casa, e nas redes sociais foi o único que se manifestou sobre
essa situação, além de cobrar do Executivo uma posição e agendar reunião para tratar do assunto, sendo
o único representante desta Casa que estava presente, apesar de ter convidado a todos. Falou que
realmente todos devem ter sua posição e devem ser ouvidos, mas quando a situação é ajustada sente-se
satisfeito em ter cumprido seu papel de representar os interesses que estavam sendo tolhidos. Mencionou
que estava em seus planos tomar uma medida drástica com relação ao uso da Praça para essa realização,
caso o Prefeito não se manifestasse sobre o ofício encaminhado por esta Casa cujo teor falava sobre a
realização do evento, resposta essas que chegou através do que foi resolvido na reunião. Lembrou que
será um teste e, após, será feita uma avaliação para se saber como proceder futuramente. Também se
manifestaram a respeito do assunto levantado os vereadores Rogerio Camarinho Tavares, Juarez de
Souza Pereira, Josimar Ribeiro Alves e o Presidente Nilcelio Carvalho de Sá. A seguir, fez uso da palavra
o Vereador Rafael Brasiel Rinaldi. Fez comentários a respeito da viagem feita à Brasília, juntamente
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com os Vereadores Rozemar Duarte Neves e Telmo Silva Cardoso, onde visitaram à Câmara Federal e
tiveram a oportunidade de estar com alguns Deputados, dentre eles, Celso Jacob, Roberto Salles, este
último, segundo o orador, tem apresentado emendas parlamentares para o Município em um valor total
de setecentos mil reais. Ressaltou que ele e seus pares solicitaram outras emendas para Três Rios, a fim
de que possam ser adquiridos caminhões os para a Secretaria de Transportes, além de uma UTI móvel,
com incubadora, e mais duas ambulâncias. Informou que o Deputado se prontificou a atender os pedidos
apresentados pelos edis, apresentando emendas neste sentido. Logo após, fez uso da palavra o Vereador
Rozemar Duarte Neves. Também se manifestou a respeito da viagem feita à Brasília e do acolhimento
por parte dos Deputados, em especial Celso Jacob, Marcelo Mattos e Roberto Salles, este último através
de seus esforços e cumprindo o que prometeu ao edis no ano anterior apresentou emenda, já liberada, e
com os valores depositados na conta do Município. Afirmou a importância dessas viagens dos vereadores
até a capital em busca de benefícios para o Município. Cumprimentou o Prefeito pelas obras que estão
sendo realizadas em vários pontos da cidade, citando que existem muitas falhas, mas o Município está
caminhando em boa direção. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Josimar Ribeiro Alves. Falou
que o Planeta Viva precisa de uma atenção especial, uma vez que muitos aparelhos estão em péssimas
condições e oferecem perigo para os idosos que fazem uso do mesmo e, sendo assim, solicitou ao Sr.
Prefeito que olhe com carinho por esse espaço, para que os usuários possam ter segurança e
tranquilidade quando estiverem fazendo suas atividades. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador
Fabiano Oliveira Pereira. Comentou a respeito da reunião feita pela Comissão de Justiça/Redação e os
representantes da Guarda Municipal para discutirem o projeto que diz respeito à classe. Informou que
recebeu o ofício da CODETRI, cujo teor responde solicitação feita pela Comissão que diz respeito as
Mensagens nºs 048 e 049 que encaminham projetos de leis que versam sobre desafetação de áreas de
terras e colocou à disposição dos edis a resposta obtida. Falou que no momento não há projetos liberados
para a votação, a não ser a o de Resolução, apesentado pelo Vereador Juarez de Souza Pereira.
Terminada as Pequenas comunicações, o Sr. Presidente informou que o Processo nº 1639/2018 estará na
Ordem do Dia da próxima reunião. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Rogerio Camarinho
Tavares que lembrou que as maiores emendas que chegaram a esta cidade foram apresentadas pelo
Deputado Celso Jacob. O Sr. Presidente pontuou algumas visitas que fez em algumas obras inauguradas
na cidade, além da participação no evento “Papo Responsa”, realizado na OAB. Pela ordem, fez uso da
palavra o Vereador Fabiano Oliveira Pereira que se manifestou a respeito do assunto abordado nesse
evento. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, marcou nova reunião para o dia 21 de junho, quinta-feira, no horário regimental e
encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

__________________
Presidente

_____________________
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