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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 09
de abril de 2019.
Aos nove 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 Rogerio Camarinho Tavares. Havendo número legal, o Vereador
Luiz Alberto Barbosa 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 Processo nº2643
/2019. Logo após, o Sr. Presidente informou que neste momento estaria tomando posse no
cargo de Vereador o Sr. Fabiano Batista da Silva, na vaga do Vereador Francisco Carlos
Gama que foi nomeado para o cargo em comissão de Secretário de Serviços Públicos do
Município, conforme Portaria 195/2019-GP, de 01/04/2019 e, sendo assim, o convidou a
prestar o juramento, de acordo com o disposto na Lei Orgânica Municipal. Após prestar o
juramento e assinar o Termo de Posse, fez uso da palavra o Vereador Fabiano Batista da
Silva. O orador iniciou sua fala agradecendo a Deus por essa oportunidade, a seus
familiares, amigos e irmãos de fé pela presença neste momento. Manifestou sua alegria em
poder retornar a esta Casa e rever amigos de mandato nos anos de 2013/2016. Falou que
seu mandato é temporário, pois o titular é o vereador Francisco Carlos Gama que assume
por um tempo a Secretaria de Serviços Públicos, a quem deseja muito sucesso e felicidades.
Citou que o mandato não é seu, mas de todos os trirrienses, e que ele bem como sua equipe
estão a serviço de toda a sociedade. Disse que apesar de não ter sido eleito continuou
trabalhando no meio político visando melhorias para a cidade. Mencionou que todos nesta
Casa devem estar em harmonia para que juntamente com o Chefe do Executivo, possam
trabalhar em prol da população. Registrou sua gratidão ao Deputado Federal Hugo Leal,
que está em seu quarto mandato e representa o Estado do Rio no Congresso Nacional,
mencionando que nos últimos anos trabalhando oficialmente com o Deputado pôde
constatar que o mesmo nunca abandonou o Município de Três Rios e região. Agradeceu ao
Deputado Estadual Márcio Pacheco, líder da bancada na ALERJ, pela mensagem enviada e
pelas palavras de incentivo, gratidão que também estendeu ao vice- governador do Estado,
Cláudio Castro. Finalizando, o orador disse que sua posição é contra toda a forma de
violência e que pratica uma política visando unicamente o bem comum e defendendo a
dignidade da vida humana, desde a concepção até morte natural. Falou que não estava nos
seus planos assumir mandato de Vereador nessa legislatura e, sim, crescer na assessoria do
Deputado na região, mas não poderia rejeitar a convocação desta Casa e com empenho e
muita dedicação irá aproveitar a oportunidade para junto aos parceiros buscar o melhor
para Três Rios. Após o pronunciamento do orador, fizeram uso da palavra o Presidente e os
vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Josimar Ribeiro Alves, Rozemar Duarte Neves,
Nilcelio Carvalho de Sá, Luiz Alberto Barbosa, Rafael Brasiel Rinaldi, Clecius Silva de
Sousa, Juarez de Souza Pereira, Isaias de Oliveira e Robson de Oliveira Souza, todos os edis
cumprimentaram o Vereador Fabiano Batista da Silva, desejando boas vindas e uma gestão
profícua. Na oportunidade, o Sr. Presidente registrou a presença do vereador de Sapucaia,
Sr. Gleiderson Corrêa. A seguir, passou às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o
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Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Discorreu a respeito do projeto de lei, de sua autoria e
lido no expediente, que obriga que as empresas terceirizadas coloquem um percentual
obrigatório de jovem aprendiz em seu quadro de funcionários. Disse que neste momento de
crise é mais uma oportunidade de levantar recursos para as famílias trirrienses,
direcionando os jovens para o caminho do trabalho. Falou a respeito dos requerimentos que
apresentou endereçados ao Executivo, sendo o primeiro solicitando informações referentes
às ações e valores gastos com a desobstrução de bueiros e desassoreamento de córrego e o
segundo solicitando respostas a requerimentos feitos anteriormente, onde aproveitou para
alertar ao Sr. Prefeito da obrigatoriedade de cumprir os prazos, pois a desobediência à
norma tem repercussões legais. Fez menção a chegada a esta Casa das Contas de 2017 do
Poder Executivo, aprovadas pelo TCE com ressalvas, e manifestou sua preocupação com as
Contas referentes ao exercício de 2018, pois essas contém as emendas impositivas ao
orçamento, momento em que lembrou que mais de noventa por cento não foram cumpridas.
Concluiu sua fala reafirmando o seu posicionamento no sentido de que não ratifica
descumprimento de Lei. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira.
Disse que na reunião anterior fez um apelo na Tribuna com relação a violência no bairro
Purys e, juntamente com o Vereador Josimar Ribeiro Alves, uniram suas vozes no sentido
de que providências fossem tomadas para por fim a essa situação aflitiva. Segundo o
orador, os resultados foram alcançados, uma vez que o Judiciário, Ministério Público,
Polícias Civil e Militar se uniram e puderam empreender uma ação que culminou com
grande apreensão de drogas nesse bairro, o que certamente dará um alento àquela
população. Parabenizou o Vereador Josimar Ribeiro Alves por sua atuação ímpar em prol
do bem comum, pois o edil, morador do bairro, já estava se movimentando junto a aquém
de direito no sentido de que medidas fossem tomadas para que essa situação fosse sanada.
Mencionou também as apreensões de drogas ocorridas na rodovia, oportunidade em que
registrou seu cumprimentos aos Policiais Rodoviários Federais, representados neste
momento pelos vereadores Nilcelio Carvalho de Sá e Fabiano Oliveira Pereira. Elogiou o
38º BPM de Três Rios afirmando que o mesmo é composto por pessoas íntegras, em boa
parte moradores da cidade, que trabalham com excelência. Solicitou ao Sr. Prefeito que
tome as providencias necessárias para a Praça Arsonval Macedo, no bairro de Vila Isabel,
bem como a Praça situada na Jaqueira, uma vez que encontram-se em estado caótico, com o
espaço público totalmente depredado pela ação de vândalos, usuário de drogas, entre
outros. O orador concedeu apartes aos Vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Fabiano
Batista da Silva e Robson de Oliveira Souza, esse último em sua fala reafirmou solicitação
feita anteriormente no sentido de que esta Casa faça uma audiência pública para tratar a
respeito da segurança pública no Município. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador
Nilcelio Carvalho de Sá. Agradeceu ao Sr. Alexandre Mansur por sua presteza enquanto
Secretário de Ordem Pública, na gestão anterior, por sempre atender suas reivindicações,
entendendo que as mesmas refletiam os anseios da população. Cumprimentou o delegado
da 108º DP, Dr. André e equipe, o Comando do 38º BPM e PMs pela ação realizada no
bairro Purys e o sucesso alcançado advindo da mesma, realizando as apreensões
necessárias. Parabenizou o PRF e vereador Fabiano Oliveira Pereira e o PRF Castro, pelo
sucesso alcançado no trabalho realizado quando, juntamente com o orador, puderam obter
um bom resultado na missão que lhes foi confiada e retirar de circulação uma grande
quantidade de droga. Falou que esteve fazendo uma visita na Várzea do Otorrino onde
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aquela comunidade solicitou providências para o córrego naquela localidade e, dessa forma,
faz esse pedido verbal no sentido de que o Executivo, através da Secretaria de Serviços
Públicos, tome as providencias cabíveis. Solicitou à Presidência a necessidade de incluir na
pauta de votação o Projeto referente ao Conselho da Criança e do Adolescente, tendo em
vista a urgência para sua aprovação, a fim de que se possa captar recursos. Solicitou ao
Presidente que se convoque o Secretário de Promoção Social e equipe para que
compareçam nesta Casa, na próxima reunião, para fornecer os esclarecimentos necessários
a respeito da matéria. O Orador concedeu apartes aos Vereadores Luiz Alberto Barbosa,
Robson de Oliveira Souza e Fabiano Oliveira Pereira. O Presidente colocou em votação a
solicitação de convocação feita pelo orador, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Logo após, fez uso da palavra o Vereador Luiz Alberto Barbosa. Solicitou que sua fala
constasse em Ata. Disse que vários projetos de leis estão parados nesta Casa, em
decorrência da falta de resposta do Executivo para os ofícios encaminhados solicitando
informações sobre os mesmos, e citou que o Projeto referente a suplementação do
orçamento de 2019 para a Secretaria do Meio Ambiente também está parado, aguardando
resposta para as informações solicitadas pelo Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Disse não
saber, neste caso específico como o Executivo está lidando com o pagamento do prestador
de serviço. Informou que foi procurado por fiscais da Prefeitura que demonstraram
preocupação com o projeto da GEFAT, também nesta Casa, que está com o prazo próximo
a inspirar no dia 25 de maio. Falou que já solicitou informações ao Executivo, junto à
Secretaria de Fazenda, com relação a este Projeto e se o mesmo vai retornar com outro
prazo ou não. Lembrou que desde 2006 este projeto é praticado no Município, pois são
recursos que entram no Município através das fiscalizações da Secretaria de Fazenda.
Falou que solicitou ao Executivo que formem uma Comissão e compareçam a esta Casa
para os devidos esclarecimentos a respeito do projeto referente ao novo Código Tributário,
uma vez que terá impacto financeiro em cima de alguns tributos. Demonstrou preocupação
em saber que o TCE tem um parecer informando que a matéria encontra-se nesta Casa
para ser apreciada, no entanto, sem as devidas informações não se pode caminhar. Com
relação ao projeto que cria o Conselho Municipal de saneamento básico e dispõe sobre a
política de saneamento, o orador mencionou que já houve uma conversa com a equipe
técnica da Secretaria de Meio Ambiente e SAAETRI e, após, encaminhou oficio ao Prefeito
solicitando que primeiramente se crie o Conselho Municipal e posteriormente as Políticas
Públicas, uma vez que essas políticas serão discutidas dentro do Conselho. Informou que o
Ministério Público também está acompanhando o desdobramento desse Projeto. Fez
comentários a respeito da Deliberação 285/2018-TCE/RJ, que determina a avaliação anual
dos Municípios e não mais a cada quatro anos, como era feito anteriormente e, segundo o
orador, a cada ano as exigências aumentam ficando muito difícil a administração pública, o
que exige atenção por parte de todos a fim de que se possa caminhar dentro da Lei. O
orador concedeu aparte ao Presidente que informou que esta Casa estará contratando um
advogado tributarista para acompanhar na análise da matéria referente ao Código
Tributário. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Josimar Ribeiro Alves. Agradeceu
ao Vereador Juarez de Souza Pereira pelas palavras elogiosas direcionadas a sua pessoa.
Fez comentários a respeito de requerimento de sua autoria, lido no expediente, cujo teor
solicita providências para a retirada dos carros abandonados no bairro Purys. Parabenizou
os policiais pela ação realizada no bairro, onde houve uma grande apreensão de drogas.
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Reafirmou a necessidade do Executivo realizar projetos sociais na localidade, o que trará
grandes benefícios aos jovens. Falou que suas emendas impositivas foram destinadas às
reformas das quadras de esportes nas partes altas e baixas do bairro, no entanto, após
iniciarem as obras elas foram paralisadas e a comunidade sofre com essa situação de
abandono, não tendo playground para as crianças e nem academia para os idosos.
Novamente clamou ao Poder Público para que olhe para essa comunidade, em especial para
as ruas que encontram-se em péssimas condições, bem como para o lago no bairro e que
precisa de atenção especial, pois em caso de alagamento a cidade sofrerá muito. Elogiou o
funcionário Baiano que é muito atencioso com relação a zelar pela situação do lago.
Solicitou informações a respeito do porquê as obras da E.M. Leila Aparecida Almeida estão
paralisadas, uma vez que os alunos estão alojados provisoriamente nas dependências de
uma Igreja no bairro e aguardam a conclusão da reforma para retornarem à Escola. O
orador concedeu apartes aos Vereadores Juarez de Souza Pereira e Fabiano Oliveira
Pereira. Logo após, fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva de Souza. Disse que até o
presente momento não recebeu do Secretário de Esportes, Sr. Celso Alencar Ramos Jacob
Filho, as respostas referentes aos ofícios encaminhados em 2017 cujo teor solicita várias
informações e, sendo assim, solicita à Secretaria Jurídica desta Casa que por via judicial
solicite a resposta do oficio, encaminhando cópia do mesmo ao MP, por Certidão. Lembrou
a situação perigosa vivenciada pelos moradores da Av. Sol Nascente, no bairro Monte
Castelo, onde um eucalipto cresceu muito e está bem próximo de cair na rede de alta tensão
e, em caso de queda da árvore, danos graves ocorrerão e a responsabilidade cairá sobre a
Secretaria de Meio ambiente, uma vez que o orador já solicitou por diversas vezes
providências para essa questão. Manifestou seu descontentamento com os Secretários
citados por não atenderem suas solicitações e lembrou que as reivindicações feitas são
pedidos dos próprios munícipes, sendo ele, orador, um de seus representantes.
Continuando, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza. Deu ciência ao
Vereador Josimar Ribeiro Alves que o Sr. Prefeito, em reunião, afirmou que as obras da
cobertura da quadra no bairro Purys terão início, segundo projeto que foi mostrado aos
presentes. Também cumprimentou o Chefe do Executivo por terceirizar a construção de
quebra-molas, providência que já estava sendo tomada neste dia nas ruas do bairro Boa
União, algo que os edis já vinham solicitando há algum tempo devido ao constantes
acidentes no local. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Fabiano Batista da Silva. Em
seguida, terminada as Pequenas Comunicações e não havendo mais nenhum assunto a ser
tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e marcou nova reunião para o dia
11 de abril, quinta-feira, no horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai
Nosso.
_____________________
Presidente

____________________
2º Secretário

