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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 04
de abril de 2019.
Aos quatro 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, realizouse reunião ordinária sob a Presidência do Vereador Josimar Ribeiro Alves. Havendo
número legal, o Vereador Clecius Silva de Sousa 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 e
indicações dos senhores edis. Logo após, o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá
justificou a ausência do Vereador Fabiano Oliveira Pereira, que se encontrava na
ALERJ, e o Sr. Presidente justificou as ausências dos vereadores Luiz Alberto
Barbosa e Rogerio Camarinho Tavares, que estão em Brasília representando esta
Casa e do Vereador Isaias de Oliveira que está em viagem. A seguir, passou-se às
Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira.
Convidou o Presidente em exercício, vereador Josimar Ribeiro Alves, para que
juntos possam se dirigir ao 38º BPM a fim de solicitar melhorias na segurança para
parte alta no bairro Purys que está sendo alvo de violência, com constantes disparos
de arma de fogo. Informou que devido ao aumento da violência no mês de março o
Município registrou sete mortes, várias tentativas de homicídios e um grande
aumento no número de usuários de drogas. Lembrou que o Batalhão de Polícia há
pouco tempo estava realizando grandes apreensões de drogas, no entanto, não se
sabe o que está ocorrendo, pois a criminalidade está aumentando consideravelmente.
Disse ser um dever desta Casa somar esforços no sentido de se inteirar do que está
ocorrendo, a fim de não permitir que essa situação aumente mais e acabe por sair do
controle. Falou que se for necessário que se encaminhem até o Governo do Estado
para solicitar auxílio para combater a violência e concordou com os edis, ao quais
concedeu apartes, mencionando que os Poderes constituídos devem se unir e, se for o
caso, devem solicitar à Presidência da Casa a realização de audiência pública com
pauta referente à segurança. Concluiu sua fala afirmando que a liberdade dos
munícipes está em risco e a sociedade acaba se tornando refém devido ao aumento
da insegurança causado pelos usuários de drogas e, na oportunidade, parabenizou os
policiais pela ação promovida nas proximidades de uma Faculdade localizada na
cidade. Em seu pronunciamento o orador concedeu apartes aos Vereadores Nilcelio
Carvalho de Sá e Robson de Oliveira Souza, que em sua fala propôs que se faça
audiência publica sobre o assunto. O Sr. Presidente, ao fazer uso da palavra,
concordou com as palavras do orador com relação a realização de audiência pública,
afirmando que o aumento de drogas no bairro Purys e adjacências está alarmante e
algo precisa ser feito com urgência com o intuito de combater esse crescimento.
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Falou que teve a oportunidade de solicitar ao Sr. Prefeito a implantação de ação
social nos bairros, em especial no Purys, a fim de oferecer atividades aos jovens. A
seguir, fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. Discorreu a respeito de
uma denúncia feita em rádio local onde falaram a respeito de um caminhão e uma
máquina da prefeitura que estava realizando serviço em terreno particular. Disse
que chegou ao seu conhecimento que o Sr. Prefeito ao saber do fato marcou uma
reunião com os Secretários e toda equipe para apurar o ocorrido e, segundo soube,
já havia instalado sindicância a respeito da situação e, mediante as providências
tomadas, o orador disse que irá solicitar cópia ao Executivo do que foi apurado
sobre ao assunto. Falou que a CPI desta Casa, a respeito do assunto referente à
compra de túmulos no cemitério está em andamento, os depoimentos estão sendo
tomados e ao término irá encaminhar aos órgãos competentes o relatório final. Pela
ordem, fez uso da palavra o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá que também fez
comentários a respeito do assunto levantado pelo orador que o antecedeu. 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 09 de abril, terça-feira, no
horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente

____________________
2º Secretário

