Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 02
de abril de 2019.
Aos dois dias do mês de abril 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, realizou-se reunião ordinária sob a
Presidência do Vereador Josimar Ribeiro Alves. Havendo número legal, o Vereador Isaias
de Oliveira 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 Portaria nº 195/2019, oriunda do
Executivo, cujo teor nomeia o Sr. Francisco Carlos Gama para o cargo de Secretário de
Serviços Públicos do Município, a partir de 01/04/2019. O Sr. Presidente informou que o
suplente do vereador será empossado na reunião ordinária da próxima terça-feira, dia 09
do mês em curso. Em seguida, passou-se às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o
Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Informou aos presentes que na última sexta feira esteve
participando de uma reunião, agendada pela Comissão de Justiça/Redação desta Casa, que
contou com a presença da Procuradora do Município, dos Secretários de Ordem Pública e
de Administração, além do representante da Guarda Municipal, onde puderam fazer os
ajustes necessários a fim de que se possa trazer o Estatuto da Guarda ao plenário para
posterior votação. Citou que foram elaboradas trinta e cinco emendas no projeto que tem
cerca de sessenta e três artigos, sendo que algumas só foram efetivadas após conversas com
representante da classe. Disse que se a confecção das mesmas pela Secretaria da Casa
ficarem prontas até a próxima sexta-feira, colocará à disposição do plenário para
apreciação na próxima reunião. Se manifestou em relação a Portaria do Executivo, lida no
expediente, que nomeou o vereador Francisco Carlos Gama como Secretário de Serviços
Públicos, oportunidade em que desejou sucesso ao mesmo, porém, ressaltou as inúmeras
dificuldades que enfrentará para conseguir realizar um trabalho satisfatório nessa Pasta
que não tem recursos. Mencionou que nos dois primeiros anos de governo o Prefeito
procurou fazer um secretariado de forma técnica, no entanto, no presente momento
aparenta estar começando a alterar esse entendimento. Falou que mediante a crise
financeira por que passa o Município há a necessidade de se redobrar a responsabilidade
fiscal, e lembrou requerimento de sua autoria onde solicita informações do porquê não ter
havido prestação de contas do último quadrimestre de 2018. Fez menção a entrevista do Sr.
Prefeito em programa radiofônico, quando proferiu palavras elogiosas ao Vereador Robson
de Oliveira Souza pela parceria a ser feita com a implantação do CEO-Centro de
Especialização Odontológico- nas proximidades da UPA, no entanto, o orador criticou a
observação do Chefe do Executivo quando citou que caminha junto com o Legislativo, salvo
um ou dois edis que são contrários talvez por terem interesses próprios. Afirmou que ficou
constrangido com essa observação e ressaltou que os fatos devem ser mostrados claramente
para que se saiba quem está citando e, na oportunidade, lembrou que ele próprio já
convocou Secretários para prestarem esclarecimentos, então, não sabe se esse seu gesto é
considerado trabalhar a favor ou não. Citou que de acordo com a Constituição, os Poderes
são harmônicos e não parceiros, ou seja, a Câmara legisla e finaliza e o Executivo trabalha
para executar e suprir as necessidades da população. Concluiu sua fala citando que o
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Projeto “Três Rios Pertinho de Você”, uma ação do Executivo realizada nos bairros, não
está sendo feita conforme o prometido. O Orador concedeu apartes aos Vereadores Robson
de Oliveira Souza e Clecius Silva de Sousa. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Isaias
de Oliveira. Nesse momento, o Edil fez a entrega de Moção de Aplausos ao Sr. José Tavares
Mota, pelos relevantes serviços prestados ao Município no exercício de sua profissão,
dedicando 34 anos de serviço na Empresa Transa Transportes Coletivos. O orador também
fez a entrega de Moção de Aplausos ao Dr. Tales Henrique Gomes de Souza, médico
trirriense, pela excelência com que desempenha sua profissão. Após, fizeram uso da palavra
os Vereadores Josimar Ribeiro Alves, Juarez de Souza Pereira, que corroboraram com as
palavras elogiosas proferidas sobre os homenageados. Continuando, fez uso da palavra o
Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Parabenizou aos homenageados da noite. Felicitou o
Prefeito por instalar o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - nas proximidades
da UPA, local de fácil acesso por parte da população e sem que seja preciso pagar aluguel,
como ocorria anteriormente. Cumprimentou a todos os envolvidos nesse projeto,
Secretária, Coordenadores e, em especial, o Vereador Robson de Oliveira Souza por lutar
por essa realização. Concordou com as palavras do Vereador Fabiano Oliveira Pereira,
quando afirmou que os Poderes precisam ser independentes e o Executivo precisa entender
que o vereador representa a população quando faz críticas ou apresenta pedidos. Discorreu
a respeito da inauguração dá nova fábrica da cervejaria Hocus Pocus no Município, que
ocorreu no final de semana próximo passado, oportunidade em que cerca de cem empregos
serão gerados na cidade. Deu ciência ao presentes que foi procurado pela representante da
Casa dos Conselhos e a mesma o informou da necessidade da apreciação do Projeto
referente a Politica Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mensagem nº
015/2019, que encontra-se nesta Casa, uma vez que há prazos para capacitação de recursos
e, sendo assim, solicitou celeridade por parte da Comissão no trâmite desta matéria. Fez
comentários a respeito do projeto referente ao Estatuto da Guarda Municipal, dizendo
saber da importância do mesmo e das mudanças que precisam ser feitas para que possa ser
devidamente apreciado. Falou que esteve visitando as UBSs para observar a necessidades e,
em conversa com a Secretaria de Saúde a mesma o informou das dificuldades encontradas
em algumas situações, dentre elas, a que diz respeito a compra de medicamentos. Discorreu
a respeito do prédio da Unidade da Saúde, em Werneck Marini, que sofreu avarias no
telhado e que, por ter sido reparado na época, irá precisar de reforma maior. O orador
concedeu aparte ao Vereador Claudio Roberto Pereira. Na sequencia, fez uso da palavra o
Vereador Rozemar Duarte Neves. Falou a respeito da viagem feita à Brasília onde,
juntamente com os vereadores Isaias de Oliveira e Rafael Brasiel Rinaldi, visitaram a
Câmara dos Deputados ocasião em que foram muito bem recebidos pelos Deputados
Federais Vinicius Farah, Sóstenes Cavalcanti e Áureo, momento em que fizeram várias
solicitações para o Município e mencionou que também foram muito bem recepcionados
pelos Senadores Flávio Bolsonaro e Eduardo Girão. Cumprimentou o Vereador Isaias de
Oliveira por seu conhecimento em Brasília, pois sua presença contribuiu bastante para que
pudessem conhecer outros parlamentares. Concluiu sua fala felicitando o Prefeito, a
Secretária de Saúde e o Vereador Robson de Oliveira Souza pela futura implantação do
CEO em nova localidade. O orador concedeu apartes aos Vereadores Isaias de Oliveira e
Robson de Oliveira Souza. Logo após, fez uso da palavra o Vereador Rafael Brasiel Rinaldi.
Discorreu a respeito de requerimento que fez na semana anterior, cujo teor fala sobre cópia
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do processo licitatório de um edital na modalidade de tomada de preços com relação a
estruturação e revitalização da UPA. Justificou este pedido uma vez que leu em um edital
que a licitação iria ocorrer em 09 de julho de 2018 e não se sabe se a mesma ocorreu ou
não. Disse que é público que o Município foi agraciada com várias verbas parlamentares,
dentre elas, do ex-deputado Francisco Floriano, quando destinou hum milhão de reais para
as reformas da UPA, o que ainda não foi feito, apesar da verba já estar na conta. Falou que
tem feito muitas solicitações, porém, as respostas do Executivo não chegam aos vereadores e
citou que hoje apresentou um requerimento solicitando informações a respeito dos veículos
utilizados na Secretaria da Saúde. Mencionou que também fez várias requerimentos a
respeito de medicamentos ao Executivo e não obtém respostas, sendo assim, solicitou ao
Secretário de Governo que o auxilie no sentido de que encaminhem ao orador as
informações pretendidas. Finalizou sua fala citando que os médicos especialistas e
ambulatoriais aguardam o complemento salarial a fim de que se possa regularizar o
atendimento oferecido à população. O orador concedeu aparte ao Vereador Clecius Silva de
Sousa. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira. Falou que hoje se
comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, lembrando que há poucos dias
esta Casa aprovou uma lei, de autoria do Vereador Claudio Roberto Pereira, que garante
alguns direitos às pessoas portadoras do Espectro Autista. Falou que a sociedade como um
todo tem uma grande dívida ao longo da história para com a pessoas portadoras de
deficiências e mencionou a grande dificuldade dos familiares em cuidar das crianças,
independente do grau da enfermidade que apresentam. Logo após, fez uso da palavra o
Vereador Claudio Roberto Pereira. O Orador em seu pronunciamento também discorreu a
respeito do Dia Mundial dos Autistas, informando que em decorrência desta data, esta
Casa, através do edil, ofereceu um café da manhã que contou com a presença de
representantes das Associações AMAR e Luz do Amanhecer, além das mães e crianças
autistas e, na oportunidade, falou a respeito da Campanha promovida pelo SESC, onde
também estarão oferecendo diversos oficinas de estudos sobre este tema. Mais uma vez
agradeceu a seus pares por terem aprovado lei sobre este assunto que é de tão grande
relevância. Terminada as Pequenas Comunicações, o Sr. Presidente cumprimentou o
Vereador Claudio Roberto e a todos os envolvidos neste Projeto em prol dos Austistas.
Felicitou o Prefeito pela inauguração da nova cervejaria no Município e mais uma vez
desejou sucesso ao Secretário de Serviços Públicos que hoje iniciou os trabalhos com toda
sua equipe no bairro Habitat, realizando serviços de capina, limpeza geral e outros. A
seguir, justificou as ausências do Presidente Rogerio Camarinho Tavares e do Vereador
Luiz Alberto Barbosa que se encontram em Brasília representando esta Casa.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 04 de abril, quinta-feira, no horário regimental e
encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.
____________________
Presidente

____________________
2º Secretário
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