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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 13
de dezembro de 2018.

Aos treze dias do mês de dezembro 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, realizouse reunião ordinária sob a Presidência do Vereador Nilcélio Carvalho de Sá.
Havendo número legal, o Vereador Rogério Camarinho 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. Após a leitura do requerimento de autoria
do Vereador Juarez de Souza Pereira, cujo teor solicita informações à Secretária de
Educação sobre a possível redução do 6º ano na Escola Municipal localizada no
bairro Boa União, fizeram uso da palavra os vereadores Fabiano Oliveira Pereira,
Juarez de Souza Pereira, Josimar Ribeiro Alves, Isaias de Oliveira e Clecius Silva de
Sousa, todos se manifestaram a respeito do requerimento lido. O Vereador Fabiano
Oliveira Pereira, Presidente da Comissão de Educação, solicitou que constasse em
Ata que chegou uma resposta da Secretaria de Educação, através da subsecretária
no setor de coordenação, informando que não será fechada nenhuma turma do 6º
ano na Escola Alcina de Almeida, no bairro Boa União, e as matrículas normalmente
serão abertas no dia 17 de janeiro do próximo ano. Em sua fala, disse que a função
de Secretário é fiscalizatória e quando indagado por um edil, o mesmo precisa estar
pronto para oferecer os esclarecimentos necessários. Também fez uso da palavra, a
respeito do assunto em questão, o vereador Robson de Oliveira Sousa. O Vereador
Nilcelio Carvalho de Sá informou que está com uma reunião agendada com a
Secretária de Educação e convidou a todos a participarem. O Vereador Rogerio
Camarinho Tavares também fez uso da palavra e manifestou sua opinião a respeito
do assunto debatido. O Vereador Clecius Silva de Souza, ao fazer uso da palavra, fez
críticas ao Secretariado do Executivo, afirmando que o Prefeito precisa fazer trocas
nos setores que não estão caminhando bem. Também fez uso da palavra o Vereador
Rozemar Duarte Neves que fez um desabafo a respeito da atitude desrespeitosa da
Secretaria de Educação para com ele, quando se dirigiu à mesma para obter
algumas informações. A seguir, a palavra foi concedida ao Vereador Juarez de
Souza Pereira para que pudesse fazer entrega de moção de aplausos ao mestre em
Karatê, Eraldo Andrade, e aos atletas caratecas Ryan Victor da Silva Santos, Mauro
Cruz Silva Passos e Miguel Reis Portela Pereira, pela brilhante participação no
campeonato brasileiro de karatê, ocorrido no Rio de Janeiro, que culminou com
medalhas aos atletas trirrienses. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Rogerio
Camarinho Tavares que elogiou o trabalho realizado pelo Mestre Eraldo à frente de
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sua academia, bem como o triunfo obtido pelos alunos no campeonato. Na sequência,
o Sr. Presidente colocou em discussão e votação a inversão dos trabalhos. Após
aprovação dos edis, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº 2251/2018 - Mensagem
nº 065/2018-GP - Projeto de lei que autoriza a inclusão no orçamento vigente do
Município de Três Rios de crédito adicional especial no valor de dezesseis mil reais e
dá outras providências. Após leitura do parecer passou-se à 1ª discussão e 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. A seguir, foi colocado em discussão o requerimento do Presidente da
Comissão Parlamentar de Inquérito-CPI, solicitando prorrogação, com suspensão,
do prazo durante o recesso parlamentar. Fizeram uso da palavra os Vereadores
Fabiano Oliveira Pereira que se manifestou a favor do pedido e parabenizou o
Vereador Clecius Silva de Sousa e equipe, pelo trabalho que realizado nessa
Comissão. Em seguida, passou-se à votação, sendo a solicitação aprovada por
unanimidade. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza.
Disse não entender o porquê o imóvel mencionado pelo Vereador Rogerio
Camarinho Tavares na reunião passada, uma casa na esquina da Rua da Maçonaria
alocada pela Prefeitura encontra-se fechado, enquanto outros setores estão em salas
alugadas em outros prédios na cidade. Falou que devido à crise financeira por que
passa o Município é inaceitável este tipo de situação. A seguir, passou-se às Pequenas
Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Rogerio Camarinho Tavares.
Informou aos presentes que o contrato do imóvel está sendo rescindido pela
Prefeitura nesse mês, apesar de vencer no mês de fevereiro. Disse que, segundo o
proprietário, o Município está em dia com os pagamentos referentes aos alugueis,
mas que deveria ter um cuidado maior com as demais questões envolvendo o imóvel
que está sendo invadido por dependentes químicos que o estão depredando, além de
se encontrar muito sujo e deteriorado em algumas partes. Continuando, fez uso da
palavra o Vereador Isaias de Oliveira. Parabenizou a todos os trirrienses pelo
aniversário da cidade de Três Rios que estará comemorando 80 anos, no dia 14 de
dezembro, momento em que expressou sua gratidão por ser trirriense nato e poder
representar a população em seu segundo mandato. Cumprimentou o Vereador
Jonas Mascarenhas Macedo pela brilhante ideia no sentido de que cada vereador
reserve parte do valor referente a emenda impositiva para que o Executivo possa
adquirir material elétrico, a fim de que se possa amenizar a questão referente a
iluminação pública na cidade. Sendo assim, o orador, se dispôs a doar parte de sua
emenda, cerca de vinte mil reais, para a compra de materiais que se fizerem
necessários para auxiliar na iluminação das ruas da cidade, em especial nos bairros
Cidade Nova, Boa União, entre outros. O orador concedeu aparte ao Vereador
Fabiano Oliveira Pereira. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Fabiano
Oliveira Pereira. Fez comentários a respeito dos redutores de velocidade, dizendo
que não é de solicitar a instalação dos mesmos, mas que solicita uma avaliação do
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setor competente para saber se é viável ou não. No entanto, tem solicitado a
revitalização dos redutores em alguns locais e falou que há cerca de um ano e meio
solicitou esta medida na Av. Ruy Barbosa e não foi atendido, apesar da necessidade
desta providência nessa via. Demonstrou indignação quando o Prefeito afirmou que
para fazer um redutor, teria que se parar toda a Secretaria, algo que segundo o edil,
é inadmissível e demonstra um grande despreparo da administração. Citou algumas
obras referentes a pavimentação asfáltica, em Bemposta e Moura Brasil, que estão
caminhando a passos muito lentos para conclusão e lembrou que outras obras
começaram depois e terminaram na frente, o que evidencia total falta de
planejamento. Também se manifestou a respeito do imóvel alugado pela Prefeitura e
sem nenhum tipo de uso, oportunidade em que lembrou que na gestão passada
também acontecia algo semelhante, se pagava aluguel de imóveis que não eram
usados. Falou que a atual acomodação da Secretaria de Educação é muito digna e de
acordo com as necessidades daquele órgão, sendo o valor do aluguel bem menor do
que o anterior. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza
Pereira. Questionou ao Presidente a respeito da matéria veiculada no jornal sobre a
revogação da Lei da COSIP, indagando se o texto publicado foi desta Casa. Em
resposta, o Presidente informou que algumas informações foram repassadas por esta
Casa, mas que o corpo da matéria encaminhada foi alterado pelo editorial do
próprio jornal. Perguntou se a Casa recebeu algum ofício da Prefeitura
encaminhado algum projeto sobre o assunto. O Sr. Presidente informou que não
recebeu nada neste sentido. O orador também perguntou se a lei foi vetada ou
sancionada pelo Prefeito. O Presidente informou que oficialmente não chegou
nenhum documento a respeito, mas salientou que o Prefeito está dentro do prazo
legal. Disse que irá se pronunciar mais adiante sobre o assunto, quando chegar
oficialmente o documento. Falou que os familiares da Srª Dirce de Almeida solicitou
que ficasse registrada sua gratidão à equipe do HCNSC, em especial ao Dr.
Antonino, pelo tratamento dispensado a essa paciente, que apesar de ter vindo a
óbito, foi muito bem tratada por todos naquele nosocômio. Sugeriu ao Presidente
que seja feito um oficio elogioso à direção do Hospital, pela atenção dispensada a
essa munícipe e a todos em geral. Em seguida, ao fazer uso a palavra, o Sr.
Presidente elogiou o corpo docente da E.M.Laura Silva Ribas, na Cidade Nova, e
também da E.M.Luther King, em Moura Brasil, e também parabenizou os alunos de
ambas as escolas pela formatura. O Vereador Clecius Silva de Sousa justificou a
ausência do Vereador Luiz Alberto Barbosa, por motivo particular e solicitou que
ficasse registrado que, em virtude da ausência do Poder Público, os moradores do
Alto da Boa Vista se reuniram e colocaram um playgorund em frente a quadra dessa
localidade. Em seguida, em caráter excepcional e com a anuência dos edis, o Sr.
Presidente convidou a Secretária de Educação para que pudesse fazer uso da
palavra. A Secretária, Professora Hélida Siqueira, agradeceu a oportunidade e
mencionou que em respeito a esta Casa sentiu a necessidade de se fazer presente
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para oferecer um relatório das atividades dessa Secretaria no decorrer deste ano,
além de oferecer os devidos esclarecimentos a respeito do assunto envolvendo a
Escola Municipal localizada no bairro Boa União e a nova sede da Secretaria de
Educação. A seguir, a Secretária respondeu ao questionamento do Vereador Isaias
de Oliveira a respeito da sequência do EJA, dizendo que já encaminhou ofício ao
mesmo sobre o assunto, mas salientou que na Escola Alcina de Almeida, situada no
bairro Boa União, não há possibilidade do EJA ser fechado, afirmando que o curso
foi aberto de acordo com a demanda que se tinha no momento e no próximo ano as
fases terão sequência, apesar da evasão de alunos que será avaliada pela direção e a
equipe da Secretaria. Lembrou que em gestão passada o EJA foi fechado em
algumas escolas e está sendo reaberto de acordo com a necessidade. Respondendo ao
Vereador Rogerio Camarinho Tavares, a Secretária informou que se sente muita
satisfeita com o que se conseguiu este ano com relação a eliminar a fila de espera por
vagas e afirmou que as escolas foram organizadas para atender a grande demanda
que estava em espera. Falou que tiveram 559 matrículas novas para o próximo ano e
foram feitos todo o levantamento das vagas, já contabilizando as duas salas que
serão feitas na escola no bairro Purys, lembrando que desse total apenas 73 estão em
fila de espera, uma vitória em comparação com o ano anterior. Na oportunidade
agradeceu a todos os diretores, professores, monitores, orientadores, supervisores e a
todos que trabalham para que a escola funcione bem e lembrou que a creche na
Santa Cecilia está sendo construída. Em resposta ao Vereador Robson de Oliveira
Souza, a Secretária disse que não há fechamento de turma em colégio que tem
demanda e, se há demanda, há turma. Falou que fez um planejamento em setembro
e cada diretor foi chamado, junto com o setor de RH e orientadora da escola e a
seguir explicou como é feito o planejamento, informando o que irá ocorrer com as
turmas das escolas situadas no bairro Boa União, Alcina de Almeida e Milcah de
Souza. Informou que está ampliando o espaço físico de algumas salas de aula para
atender um número maior de alunos, um estudo que foi feito em setembro para que
se possa começar a executar neste momento. A Secretária, respondendo ao Vereador
Fabiano Oliveira Pereira, falou que muitas das vezes as informações não cheguem a
quem de direito e o assunto referente a escola na Boa União só chegou ao seu
conhecimento através dos vereadores Nilcelio Carvalho de Sá e Juarez de Souza
Pereira, pois o fluxo de trabalho é muito grande na Secretaria e por não se ficar nas
redes sociais no decorrer do expediente, acaba-se por não ter acesso ao que está
ocorrendo, mas colocou o setor à disposição de todos os edis que quiserem dirimir
dúvidas sobre qualquer assunto relacionada à Pasta. Falou que cerca de onze mil
alunos integram a rede municipal, são filhos da terra que precisam ser respeitados,
além de professores que precisam ser atendidos. O Presidente convidou a Secretaria
para retornar na última reunião do período ordinário, para que possa apresentar o
relatório da Secretaria de Educação, referente ao ano em curso. A seguir, fez uso da
palavra o vereador Francisco Carlos Gama que agradeceu a Secretaria pela reunião
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realizada na E.M. Branca Rosa Cabral e informou que está destinando cerca de
cinquenta mil reais para as obras dessa escola. Também fez uso da palavra o
Vereador Clecius Silva de Sousa. Sugeriu que a fim de evitar que um assunto seja
propagado de forma errada, quando houver o nome da Secretaria de educação
envolvido, que seja divulgada uma nota, através do setor de divulgação da
Prefeitura, para que a população tome ciência da veracidade dos fatos. Parabenizou
a Secretária pela oportunidade dada aos alunos da creche para que fiquem em seus
próprios bairros ou proximidades e também a congratulou pelas novas acomodações
do setor. A Secretária informou que a legislação impede que as creches continuem a
funcionar em período de férias, uma vez que os professores precisam também tirar
as suas, mas disse que há um estudo em andamento sobre o assunto. O Vereador
Isaias de Oliveira informou que também estará destinando emenda para a
Educação, a ser aplicada na reforma da quadra ao lado da E.M. Laura da Silva
Ribas. Justificou que na reunião do dia 18 não estará presente na Sessão, pois tem
compromisso na ALERJ. O Sr. Presidente elogiou o trabalho realizado pela
Secretária que tem cumprido com sua atribuição de forma elogiável, atendendo a
todos com atenção, carinho e competência e a convidou para estar na próxima
reunião a fim de prestar seu relatório. 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 18 de dezembro, terça-feira, no horário regimental e encerrou a
Sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente

____________________
2º Secretário

