1

Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 26
de março de 2019.
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove 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 Rogerio Camarinho Tavares.
Havendo número legal, o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá fez a leitura da Bíblia
Sagrada. Em seguida o Sr. 2º 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. 1º Secretário fez a leitura do expediente que constou de correspondências
recebidas, indicações dos senhores edis e Processos nºs 2603/2019. Pela ordem,
fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alberto Barbosa e Juarez de Souza
Pereira que se pronunciaram, respectivamente, a respeito do local onde estão sendo
realizados os exames para detectar a chicungunha e a limpeza necessária nas vias da
cidade, bem como a passagem do carro fumacê. O Sr. Presidente informou que por
ser a última terça-feira do mês estaria acontecendo a Tribuna Livre neste momento,
porém, como oradora inscrita ainda não se encontrava presente estaria dando
sequência à reunião. A seguir, colocou em votação a inversão dos trabalhos. Após
aprovação dos edis ao solicitado, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº 2578 /2019
– Mensagem nº 014/2019-GP - Projeto de lei que autoriza a inclusão de crédito
adicional especial no orçamento vigente do Município de Três Rios no valor de
cinquenta e cinco mil reais, duzentos e noventa e seis centavos e dá outras
providências. Após leitura do parecer passou-se à 1ª discussão. Fizeram uso da
palavra os vereadores Nilcelio Carvalho de Sá, Luiz Alberto Barbosa, Juarez de
Souza Pereira, Francisco Carlos Gama, Robson de Oliveira Souza e Fabiano
Oliveira Pereira, este último solicitou vistas do processo pelo prazo regimental, para
melhor análise. O Sr. Presidente colocou em discussão e votação a solicitação do edil,
sendo a mesma aprovada por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente agradeceu aos vereadores Josimar Ribeiro Alves e Robson de Oliveira
Souza por representarem esta Casa em reunião com o Sindicato e o Prefeito, para
tratar do reajuste do funcionalismo público. A seguir, o Sr. Presidente convidou a
Srª Solange Ribeiro, oradora inscrita na Tribuna Livre para fazer uso da palavra. A
oradora agradeceu a oportunidade e, na qualidade de legítima representante da
Associação de Moradores e Amigos do Habitat, solicitou a essa Casa que os auxilie
no sentido de que os moradores do bairro Habitat possam ter em mãos os
documentos que os regularizem como proprietários dos imóveis onde residem.
Também solicitou que encaminhem ofício aos Correios solicitando que sejam
destinados CEPs - Código de Endereçamento Postal - às ruas do Bairro Habitat,
providência que facilitará a entrega de correspondências, encomendas, compras pela
Internet, entre outros, nessa localidade. Disse que foi realizado o carnaval no Bairro
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e na oportunidade agradeceu a Secretaria de Ordem Pública, através do
subsecretário Luciano, que prontamente atendeu sua solicitação enviando a Guarda
Municipal ao local, além de providenciar o fechamento de ruas e fornecer as
informações necessárias sobre o evento.Falou que neste momento está acompanhada
de um número representativo de crianças que fazem parte do Projeto Solange
Ribeiro e José de Amaro, que cuida das atividades físicas e do reforço escolar dos
mesmos. A oradora relatou a dificuldade com relação ao transporte dos alunos que
estudam na E. M. Margaretha Schuller, o que tem trago grande preocupação para
os responsáveis, e para o qual solicita auxílio dos vereadores. Agradeceu a empresa
Transa Transportes Coletivos pelo apoio à AMAH e ao Projeto que preside, à
direção do Hipermercado Bramil pelas diversas doações e ao SESC pelo apoio nas
atividades recreativas com as crianças. Finalizando agradeceu aos empresário locais,
a todos voluntários da AMAH e a comunidade que se faz presente. Após o
pronunciamento da oradora, fizeram uso da palavra os Vereadores Clecius Silva de
Sousa, Juarez de Souza Pereira, Fabiano Oliveira Pereira, Nilcelio Carvalho de Sá e
Claudio Roberto Pereira. O Sr. Presidente informou que, com relação ao assunto
referente aos Correios, o Deputado Federal Vinícius Farah fez contato com a direção
dessa Empresa no sentido de que a questão referente aos CEPs seja solucionada,
uma vez que há mais logradouros da cidade que não foram contempladas com essa
medida. Terminada a Tribuna Livre, o Sr. Presidente informou que o Processo nº
2603 /2019, estará na pauta de votação da próxima reunião. Em seguida, passou-se
às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Josimar Ribeiro Alves.
Comunicou aos presentes que compareceu, juntamente com o Vereador Robson de
Oliveira Souza, na reunião com o Sr. Prefeito e à direção do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, onde chegou-se a um percentual que será
comunicado aos servidores na assembleia marcada para a próxima quarta-feira.
Elogiou a Srª Andreuza, que se encontrava presente nesta Casa neste momento,
afirmando que a mesma atuou com excelência quando foi presidente da Associação
de Moradores do bairro Purys, sempre atenta às necessidades daquela comunidade.
O Sr. Presidente, ao fazer uso da palavra, cumprimentou o Sr. Prefeito por sua fala
na rádio onde demonstrou preocupação e boa vontade em buscar uma solução para
a questão do reajuste do funcionalismo, recebendo as comissões composta pelos
vereadores e o Sindicato para conversarem sobre o assunto. Em seguida, fez uso da
palavra o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Agradeceu ao Subsecretário de Ordem
Pública, Sr. Luciano, por atuar em favor de requerimento de sua autoria com
relação a que se tomassem as providencias necessárias a fim de que as embalagens
contendo lixo não ficassem mais expostas na calçada do Shopping, uma vez que se
localiza nas proximidades uma clínica de doenças renais. Reforçou solicitação com
relação ao cumprimento de uma Lei, proposta pelo orador e aprovada por todos,
com relação à vigilância 24 horas nos Bancos, tenho em vista ser importante para
todos. Solicitou que o Prefeito determine a ida da fiscalização aos estabelecimentos
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bancários a fim de que se tenha ciência do cumprimento da Lei, caso contrário, que
se aplique as sanções devidas. Também se manifestou a respeito das ruas sem CEPs,
em especial no bairro habitat e no distrito de Bemposta. Ressaltou que, apesar dos
momentos de crise econômica, do esforço do Executivo em pagar os salários em dia e
das dificuldades que herdou da gestão anterior, houve o diálogo, que é de suma
importância, e pôde-se chegar a um consenso com relação ao reajuste dos
funcionários. Parabenizou a todos que se envolveram para que se buscasse uma
solução satisfatória. O orador concedeu aparte ao Vereador Robson de Oliveira
Souza. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira.
Parabenizou os servidores que participaram da paralisação que ocorreu por conta
do reajuste salarial, afirmando que foi um ato pacífico, ordeiro, onde foi
reivindicado o que é de direito e que através deste movimento se buscou chegar a
uma solução onde se espera que o Executivo possa cumprir. Salientou que o salário
base é muito baixo, sendo essa situação uma herança de governos anteriores. Fez
comentários a respeito da conferência municipal de saúde, onde várias etapas serão
cumpridas tanto no âmbito estadual como no federal, e onde pôde se manifestar a
respeito da valorização do profissional da saúde e a necessidade de contrapartida
dos Governos para implementar o piso dos mesmos, a exemplo do que já ocorre com
os agentes de saúde e endêmicos, pois somente o Município não tem condições de
cumprir com esse compromisso. Falou de sua participação na premiação referente à
Semana da Água, projeto de sua autoria e aprovado por esta Casa, que envolveu a
rede municipal de ensino e superou as expectativas trazendo muita emoção para
todos os participantes. Cumprimentou a todos os envolvidos, alunos, professores e
Secretaria de Educação por cumprirem com excelência os objetivos propostos e que
culminou com belas apresentações. O orador concedeu aparte ao Vereador Claudio
Roberto Pereira. Após as Pequenas Comunicações, pela ordem, o Vereador Fabiano
Oliveira Pereira, com a aquiescência dos demais edis, solicitou o envio de Moção de
pesar aos familiares do ex-vereador Odair Gama Júnior, em virtude de seu
falecimento ocorrido recentemente, oportunidade em que enalteceu o trabalho
realizado pelo mesmo enquanto ocupou uma das cadeiras do Poder Legislativo
Trirriense. 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 28 de
março, quinta-feira, no horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai
Nosso.
_____________________
Presidente

____________________
2º Secretário

