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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 14
de agosto de 2018.

Aos quatorze dias do mês de agosto 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. O
Sr. Presidente informou que está sendo entregue aos edis, através de CD, a cópia integral da
sindicância realizada pelo Executivo que apurou as irregularidades nos cemitérios da cidade. Logo
após, o Sr. 2º Secretário fez a leitura do expediente que constou de correspondências recebidas e
indicações dos senhores edis. O Sr. Presidente informou que o TCE, após análise comparativa feita
entre as dezesseis Câmaras da região centro sul fluminense, comunicou que a Câmara Municipal de
Três Rios encontra-se em primeiro lugar no quesito transparência e em comparação com as vinte e
três Câmaras de outras regiões encontra-se m quarto lugar. Pela ordem, fez uso da palavra o
Vereador Robson de Oliveira Souza que cumprimentou a Presidência e demais vereadores da Mesa
Diretora por esse resultado positivo, ressaltando que é fruto do trabalho sério realizado por esta
gestão. Também pela ordem, o Vereador Luiz Alberto Barbosa disse da importância dessa notícia,
afirmando que a direção atual é organizada, centrada e amadurecida, fatores que refletem em um
resultado satisfatório para todos os edis e também para a sociedade que pode acompanhar o
excelente trabalho realizado. O Vereador Juarez de Souza Pereira também externou seus
cumprimentos e demonstrou gratidão por fazer parte desta Mesa. O Vereador Rozemar Duarte
Neves fez coro com os vereadores que o antecederam, ressaltando que a boa administração
realizada pelo Presidente no decorrer deste biênio permitiu esse excelente classificação. A seguir, o
Sr. Presidente fez a leitura do ofício do TCE cujo teor apresenta parecer prévio rejeitando as contas
do ex-prefeito Vinicius Farah, exercício 2016, informando aos edis que está à disposição toda a
documentação referente ao mesmo. Mencionou que os Vereadores Clecius Silva de Sousa, Fabiano
Oliveira Pereira e Rafael Brasiel Rinaldi estão participando de reunião com a Juíza, em virtude de
serem candidatos no próximo pleito eleitoral. Não havendo oradores inscritos nas pequenas
Comunicações, pela ordem fez uso da palavra o Vereador Luiz Alberto Barbosa. Informou que a
Comissão Especial referente à COSIP, presidida pelo Vereador Jonas Mascarenhas Macedo, fez sua
primeira reunião e marcou a próxima para quinta-feira, às 17h, convocando alguns Secretários
municipais para estarem presentes e, na oportunidade, convidou os demais edis a participarem. Pela
ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira. Esclareceu que a reunião foi
agendada pela Comissão, da qual é membro, mas que os vereadores que quiserem participar e fazer
perguntas, que tragam os questionamentos prontos a fim de que haja objetividade e a reunião não
se alongue, já que acontecerá antes da reunião ordinária. O Sr. Presidente lembrou aos edis que há
um prazo limite para apresentação de projetos de Título de Cidadania e Mérito e com relação as
Comendas, apesar de ser prerrogativa da Mesa, estará ouvindo a opinião de todos a respeito das
indicações. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza que se manifestou
a respeito do assunto. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira.
Mencionou que na próxima quarta-feira estará passando pela cidade o trem turístico Rio-Minas,
oportunidade em que desejou sucesso para este projeto, pois no seu entendimento há duas indústrias
que precisam ser explorados na cidade sendo uma, o polo educacional, e a outra, o fomento ao
turismo, pois atraem pessoas, recursos, empregos, entre outros. Pela ordem, fez uso da palavra o
Vereador Claudio Roberto Pereira. Falou a respeito da Capela N.S. Piedade, lembrando que por ser
um marco no Município precisa ser cuidada com carinho pela administração municipal. Pela
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ordem, fez uso da palavra o Vereador Rozemar Duarte Neves que também se manifestou a respeito
da chegada do trem turístico no Município. A seguir, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº
1841/2018 - Mensagem nº 049/2018 -GP- Projeto de lei que autoriza a inclusão no orçamento vigente
do Município de Três Rios de crédito adicional especial no valor de R$ 180.000,00 e dá outras
providências. Após leitura do parecer passou-se à 1ª discussão. Fizeram uso da palavra os
Vereadores Luiz Alberto Barbosa e Fabiano Oliveira Pereira. Em seguida passou-se à 1ª votação,
sendo o projeto aprovado por unanimidade. Após aprovação de dispensa de interstício, passou-se à
2ª discussão. Fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. Em seguida passou-se à 2ª
votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Processo nº 1845/2018 - Mensagem nº
050/2018 - Veto parcial ao projeto de lei que altera a redação de dispositivos da Lei nº 3034/2017.
Após leitura do parecer passou-se à discussão. Fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira
Pereira. Em seguida passou-se à votação, sendo o veto aprovado com o voto contrário do Vereador
Clecius Silva de Souza. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente lembrou que na próxima
reunião haverá a composição da CPI que irá apurar as irregularidades nos cemitérios municipais.
Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença
de todos, marcou nova reunião para o dia 16 de agosto, quinta-feira, no horário regimental e
encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
_____________________
2º Secretário

