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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 03
de julho de 2018.

Aos três dias do mês de julho 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 votação e discussão, 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 1711,
1712,1713,1714 e 1715 /2018. Continuando, a palavra foi concedida ao Vereador Fabiano
Oliveira Pereira para que pudesse estar fazendo a entrega de moção de aplausos ao Sr.
Nicanor Souza Coelho, funcionário público municipal, pela passagem do dia do
transportador escolar, comemorado no dia 01 de julho. Em seguida, o homenageado fez uso
da palavra agradecendo o reconhecimento desta Casa. Após, fizeram uso da palavra os
vereadores Juarez de Souza Pereira, Clecius Silva de Souza, Jonas Mascarenhas Macedo,
Rozemar Duarte Neves, Fabiano Oliveira Pereira e Nilcelio Carvalho de Sá, todos foram
unânimes em elogiar o trabalho realizado pelos profissionais que atuam nessa área. Em
seguida, passou-se às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva
de Souza. Fez comentários acerca da cobrança da taxa de iluminação pública, dizendo que
os valores da tabela são desproporcionais, pois a cada mês o valor é diferenciado, já que o
cidadão não tem como administrar sempre o mesmo gasto de energia. Afirmou que a taxa a
ser cobrada deveria ser a mesma para todos e há comerciantes que estão dispensando
funcionários em função do pagamento de alto valor da mesma. Comentou que até o
momento não se vê melhorias na iluminação pública do Município. Citou que, havendo a
necessidade de se cobrar a taxa, a mesma deveria ter um valor fixo a ser cobrado para
todos. Concluiu sua fala afirmando que já participou de manifestação contrária a taxa e
apesar de não ter sido favorável a esta cobrança, se coloca à disposição para buscar uma
alternativa favorável para a população. No decorrer de seu pronunciamento concedeu
apartes aos Vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Robson de Oliveira Souza, Rogerio
Camarinho Tavares e Juarez de Souza Pereira. Logo após, fez uso da palavra o Vereador
Robson de Oliveira Souza. O orador novamente trouxe o assunto que diz respeito a venda
dos túmulos nos cemitérios municipais, tema levantado por ele no ano anterior e endossado
pelo Vereador Clecius Silva de Sousa. Solicitou o envio de ofício a Secretária Municipal de
Meio Ambiente convocando-a para se fazer presente na próxima reunião a fim de prestar
esclarecimentos sobre o assunto, uma vez que a mesma afirmou ao edil que encaminharia o
relatório final da sindicância a esta Casa, no entanto, até o presente momento nada foi feito
neste sentido. O Sr. Presidente informou que também já vem há algum tempo solicitando
estes documentos e apoia totalmente à solicitação do orador. Continuando, o vereador
Robson de Oliveira Souza discorreu sobre o transtorno enfrentado pelos moradores que
possuem terrenos nos cemitérios, mas não conseguem sepultar seus entes em virtude da
duplicidade da compra dos túmulos. Cumprimentou o funcionário que atualmente
encontra-se no setor de administração dos cemitérios em virtude do comprometimento do
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mesmo na execução de sua função. Sugeriu aos munícipes que são proprietários de terrenos
nos cemitérios que se dirijam até esses locais para averiguaram se ainda são de fato donos
dos terrenos adquiridos Falou que o funcionário que coordena os cemitérios precisou se
dirigir até a Delegacia para depor a respeito da compra de túmulos e disse crer que uma
investigação está sendo feita pelos órgãos competentes neste sentido, pois muitos munícipes
que foram lesados estão processando o Município, além de registrarem BOs na DP.
Demonstrou sua surpresa em saber que o funcionário responsável por essa fraude ainda
continua atuando no mesmo setor junto ao Executivo, e mencionou que provavelmente o
Prefeito não tem a noção do grande transtorno que esta questão trará, uma vez que os
documentos dessas compras ilegais foram elaborados dentro da administração municipal.
Afirmou que irá até a última instância para a punição aos culpados. O orador concedeu
aparte ao vereador Clecius Silva de Sousa. O edil informou que, junto com o Presidente,
resolveram aguardar o início da CPI até que o Executivo encaminhe a cópia da sindicância,
no entanto, mediante a demora do mesmo solicitou ao Presidente que encaminhe a cópia na
íntegra dos documentos que está anexados ao pedido da instalação da CPI para o
Ministério Público. O orador também concedeu aparte ao vereador Fabiano Oliveira
Pereira. O Sr. Presidente informou ao Vereador Clecius Silva de Sousa que a documentação
que ele entregou para solicitar a CPI será encaminhado ao Ministério Público, uma vez que
esse material de forma alguma pode ficar nesta Casa sem uma apuração mais detalhada
por parte da Justiça.Com relação ao sugerido pelo Vereador Presidente da Comissão de
Justiça/Redação, Fabiano Oliveira Pereira, quando mencionou em aparte que a pauta de
votação deve ser suspensa em virtude da falta de respostas a esta Casa às solicitações dos
edis, lembrou que há processos importantes que precisam ser apreciados, pois dizem
respeito à liberação de verba para a saúde e, no momento próprio, estará solicitando a
abertura da ordem do dia para esse fim, mas com relação a vinda da Secretária de Meio
Ambiente estará colocando em votação este pedido. Pela ordem, fez uso da palavra o
vereador Fabiano Oliveira Pereira. Pela ordem fez uso da palavra o Vereador Isaias de
Oliveira, que solicitou a seus pares que votem nesta data os processos da saúde, tendo em
vista a necessidade da aprovação e, com relação aos demais processos, podem aguardar um
pouco mais. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Rogerio Camarinho Tavares. Pela
ordem, o vereador Robson de Oliveira Souza. O Sr. Presidente informou que todos os
vereadores quando apreciam um projeto estão fazendo para a população. Disse que sua
preocupação é fazer o melhor para os munícipes e os projetos que chegaram são
relacionados a saúde, setor de extrema importância. Disse que os edis estão fazendo sua
parte e com relação à denúncia sobre a compra de túmulos, reafirmou que será
encaminhada ao Ministério Público, com as provas obtidas. Pela ordem, fez uso da palavra
o Vereador Rogerio Camarinho Tavares. Falou que os projetos que foram lidos nessa
oportunidade, dizem respeito à liberação de verbas significativas para a saúde e
demonstrou preocupação que se não votarem a matéria, a emenda pode ser bloqueada e
não se pode perder um valor a ser empregado nesse setor. Pediu a seus pares que olhem
com carinho esta questão, mas enfatizou que é extremamente importante a vinda da
Secretária a esta Casa para informar as providências tomadas com relação ao apurado no
caso de vendas irregulares nos túmulos nos cemitérios. Em seguida, fez uso da palavra o
Vereador Luiz Alberto Barbosa. Reportou-se às emendas que foram liberadas para o
Município e que precisam ser apreciadas nesta Casa, afirmando que a paralisação da pauta
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pode vir a comprometer o atendimento. O Vereador Juarez de Souza Pereira ao fazer uso
da palavra disse que o Vereador Fabiano Oliveira Pereira ao mencionar que esta Casa
deveria segurar a pauta de votação, não estava se referindo as matérias relacionadas a
questões tão importantes como a que se pretende apreciar nesta data. Afirmou que seu par
fez um desabafo devido ao acúmulo de sentimentos ao longo de vários meses. Falou que
assinou o pedido de CPI porque prima pela legalidade e espera ver a questão solucionada.
O Vereador Fabiano Oliveira Pereira, pela ordem, disse que tem sua consciência tranquila,
pois vem agilizando tudo o que é de interesse dos cidadãos trirrienses. Disse que sempre
solicitou ao Executivo a necessidade de solicitarem urgência nas matérias, apesar desta
Casa sempre apreciar os processos com celeridade mesmo quando não há este pedido e,
muitas das vezes para atender a demanda, passa por cima do Regimento Interno na questão
de prazos. Criticou a demora do Executivo em colocar em prática projetos que foram
aprovados por esta Casa, em regime de urgência, reafirmando que o respeito precisa ser
mútuo, o que não está ocorrendo.Com relação a questão dos túmulos, certamente será
necessário um recadastramento, porque ninguém mais sabe quem é proprietário. Falou
esperar que pessoas sejam punidas por esse roubo que há anos vem ocorrendo, mas que
hoje foi estancado e que é muito importante se ter em mãos a cópia da sindicância. Com
relação à convocação da Secretária, disse que está de acordo com a decisão do plenário,
resta saber se a convocação será feita, independentemente, do recebimento da cópia da
sindicância. Terminada as Pequenas Comunicações, o Sr. Presidente colocou em votação a
convocação da Secretária de Meio Ambiente, feita pelo Vereador Robson de Oliveira Souza,
informando que a convocação deve-se ao fato de que é a presidente da Comissão que
apurou a questão referentes as vendas de túmulos. O Vereador Robson de Oliveira Souza,
ao fazer uso da palavra, disse que gostaria que a convocação fosse feita, chegando ou não, a
esta Casa o relatório da sindicância. A seguir, passou-se à votação, sendo a convocação
aprovada por unanimidade. A seguir, colocou em discussão a abertura da Ordem do Dia
com a inclusão das Mensagens nºs 038 e 039/2018 na pauta de votação. Fizeram uso da
palavras os vereadores Rozemar Duarte Neves e Clecius Silva de Sousa. A seguir, passou-se
à votação sendo a solicitação aprovada por unanimidade. Processo nº 1715 –Mensagem nº
038/218-GP- projeto de lei que autoriza a inclusão no orçamento vigente do Município de
crédito adicional especial no valor de R$ 1.205.170,00 e dá outras providências. Processo nº
1714/2018 - Mensagem nº 039/2018-GP - projeto de lei autoriza a inclusão no orçamento
vigente do Município de crédito adicional especial no valor de R$ 900.000,00 e dá outras
providências. Após leitura dos pareceres passou-se à 1ª discussão e 1ª votação em bloco,
sendo os projetos aprovado por unanimidade. Após aprovação de dispensa de interstício
passou-se à 2ª discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores Josimar Ribeiro Alves e
Rogerio Camarinho Tavares, este último informou que o Deputado Celso Jacob é o que
mais investe através de emendas parlamentares no Município. Em seguida, passou-se à 2ª
votação em bloco, sendo os projetos aprovados por unanimidade. Terminada à Ordem do
Dia, fez uso da palavra pela ordem o Vereador Isaias de Oliveira que agradeceu ao
Presidente por solicitar ao Executivo que fizesse constar o nome do Deputado que auxilia o
Município com as emendas parlamentares e, na oportunidade, registrou seus
agradecimentos ao Deputado Sóstenes Cavalcanti por ser um deles. Falou que irá fiscalizar
onde as verbas serão aplicadas e reafirmou que as idas à Brasília tem sido muito
proveitosas para a cidade. Pela ordem, fizeram uso da palavra os Vereadores Clecius Silva
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de Sousa e Juarez de Souza Pereira que fez um relato de sua visita ao IML de Três Rios,
momento em que cumprimentou os funcionários que atuam nesse local, bem como ao
Executivo que está oferecendo assistência a esse espaço, após solicitação desta Casa.
Também fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira Pereira que informou que a linha
que atende o distrito de Bemposta voltou a funcionar normalmente, ocasião em que
parabenizou a todos que lutaram em prol desta questão. Em seguida, não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova
reunião para o dia 05 de julho, quinta-feira, no horário regimental e encerrou a Sessão com
a oração do Pai Nosso.

_______________
Presidente

_____________________
2º Secretário

