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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 20
de setembro de 2018.

Aos vinte dias do mês de setembro 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. O Sr. Presidente informou que se encontrava
presente a Procuradora do Município, Drª Valesca Teixeira, convidada para vir esclarecer dúvidas a respeito
de projetos de leis que encontra-se nesta Casa para serem votados e, a seguir, passou a palavra, à mesma. A
Procuradora agradeceu a oportunidade e disse estar à disposição dos edis para oferecer as informações
pertinentes. Informou que apenas hoje recebeu o ofício desta Casa cujo teor informa que o Vereador Robson
de Oliveira Souza solicita o parecer jurídico das matérias, porém, por estar atendendo outras demandas não
teve tempo para responder por escrito à solicitação do edil, mas espera estar respondendo neste momento.
Disse que os projetos de leis, quando encaminhados a esta Casa, só passam pela procuradoria quando há
dúvidas a serem sanadas, não havendo, eles são encaminhados para a formatação pelo administrativo da
Procuradoria e depois são enviados para o gabinete que, por sua vez, encaminha a esta Casa. Mencionou que
havendo a necessidade dos projetos passarem por triagem eles passam pelo controle de legalidade, função da
Procuradoria e, como não havia dúvida jurídica a ser sanada, eles foram encaminhados sem o parecer escrito.
Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza que solicitou a oradora que encaminhe o
parecer por escrito. A Procuradora informou que brevemente irá providenciar o solicitado pelo vereador. A
seguir, a Procuradora se pronunciou a respeito da desafetação de área de terras citada nos projetos em
questão. No decorrer do pronunciamento da Procuradora, fizeram uso da palavra os Vereadores Robson de
Oliveira Souza, Luiz Alberto Barbosa, este último, em sua fala, solicitou que ficasse registrado em Ata que
esta Casa não está contra os projetos apresentados, mas procurando solucionar um problema que vem se
arrastando e para isso precisam ter segurança para votar a matéria em questão. Também fez uso da palavra o
Vereador Rogerio Camarinho Tavares, solicitou que sua fala ficasse registrada em Ata. Elogiou o trabalho
realizado pela Procuradora frente ao setor do qual é a responsável. Disse que sua dúvida é a mesma
apresentada pelos seus pares em suas falas. Falou que um vereador citou que se deve votar a matéria, para
depois discutir, o que a seu ver não é o certo, pois primeiro se discute, tira as dúvidas, e depois se vota. Falou
que foi dada a oportunidade para o Prefeito fazer dessa forma, mas não foi feito. Falou que não é nada pessoal
e nenhum edil pensa em atrapalhar, mas o objetivo do Legislativo é fazer com que a cidade caminhe dentro da
legalidade. Também fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira que se manifestou a respeito do
projeto em questão. Novamente fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alberto Barbosa e Rogerio
Camarinho Tavares que fizeram alguns questionamentos. Após responder ao indagado pelos vereadores, a
Procuradora apresentou suas considerações finais. O Sr. Presidente agradeceu a presença da mesma e as
explicações oferecidas. Na sequência, informou que estarão na Ordem do Dia da próxima reunião os Processos
nºs 1864, 1940, 1947, 1905, 1906, 1907, 1924, 1921, 1922, 1950, 1464, 1867/2018, além dos Processos nºs 907 e
908/2017.Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença
de todos e marcou nova reunião para o dia 25 de setembro, terça-feira, no horário regimental e encerrou a
Sessão com a oração do Pai Nosso.
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