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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 02
de maio de 2019.

Aos dois dias do mês de maio 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. Presidente informou que em virtude do tempo exíguo a ata da reunião
anterior, que foi bem extensa, será lida na próxima sessão juntamente com a ata desta
reunião. Logo após, o Sr. 1º Secretário fez a leitura do expediente que constou de
correspondências recebidas, indicações dos senhores edis e Processos nºs 2732 e 2736
/2019. A seguir, o Sr. Presidente colocou em votação a inclusão do Processo nº 2732/2019
na pauta de votação. Após aprovação dos edis, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº
2732/2019- Projeto de lei de autoria da Mesa Diretora que concede reajuste salarial aos
funcionários do Poder Legislativo e dá outras providências. Após leitura do parecer
passou-se à 1ª discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Fabiano Oliveira
Pereira, Robson de Oliveira Souza e Rozemar Duarte Neves. Em seguida passou-se à 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. Processo nº 2643/2019 - Projeto de lei, de autoria do Vereador Fabiano
Oliveira Pereira, que institui a contratação de jovem aprendiz nas empresas que
prestam serviços de terceirização na prefeitura de Três Rios e dá outras providências.
Após leitura do parecer, passou-se à 1ª discussão. Fez uso da palavra o Vereador
Fabiano Oliveira Pereira. Em sua fala solicitou que o prazo referente ao interstício seja
cumprido, a fim de que no decorrer deste tempo possa se dirigir ao Executivo para
melhores estudos a respeito de algumas questões envolvendo as empresas que já estão
prestando serviço para o Município, além de buscar fazer alguns ajustes na matéria,
para melhor compreensão. Também fizeram uso da palavra os vereadores Nilcelio
Carvalho de Sá e Rozemar Duarte Neves. Em seguida, passou-se à 1ª votação. O Sr.
Presidente informou que após cumprir o prazo do interstício, o projeto retornará para a
votação final. Processo nº 2674/2019 - Mensagem nº 020/2019-GP- Projeto de lei que
autoriza a inclusão no orçamento vigente do Município de Três Rios de crédito
adicional especial no valor de cento e sete mil e quinhentos reais e dá outras
providências. Após leitura do parecer passou-se à 1ª discussão. Fizeram uso da palavra
os vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Luiz Alberto Barbosa, Fabiano Batista da Silva
e Robson de Oliveira Souza. Em seguida passou-se à 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. Processo nº
2675/2019- Projeto de lei Mensagem nº 019/2019-GP- Projeto de lei que autoriza a
inclusão no orçamento vigente do Município de Três Rios de crédito adicional especial
no valor de cem mil reais e dá outras providências. Após leitura do parecer passou-se à
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1ª discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Jonas Mascarenhas Macedo,
Fabiano Batista da Silva e Nilcelio Carvalho de Sá. Em seguida passou-se à 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. Após
a Ordem do Dia, passou-se às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador
Fabiano Oliveira Pereira. Falou que recebeu oficio do Conselho Municipal de Educação
cujo teor indaga se esta Casa tem interesse em manter os conselheiros atuais ou se
encaminhará novas indicações. Disse que como um dos membros apontados pela
presidência anterior, não tem interesse em permanecer, uma vez que não está na
Comissão de Educação desta Casa, pensamento mantido também pelo outro indicado,
Vereador Jonas Mascarenhas Macedo e, sendo assim, indicou à Mesa Diretora que
indique dois novos representantes do Legislativo para compor o Conselho e sugere,
desde já, que os mesmos sejam integrantes da Comissão de Educação. Mencionou que
em contato informal como Executivo solicitou informações a respeito da reforma da
Praça São Sebastião e a resposta obtida foi que seria uma reforma oriunda de recursos
de emenda parlamentar. Falou que caso isso ocorra, que a Prefeitura faça um
comunicado oficial dando ciência à população dessa reforma e da origem da verba para
esse fim, divulgando também o nome do deputado e que o mesmo informe o porquê da
escolha desse logradouro. Citou que ao observar o portal da transparência, observou
que a reforma citada consta como convênio junto ao Ministério do Turismo e não como
emenda e, se for o caso, que o Executivo também informe aos munícipes a escolha da
praça, uma vez que há outros logradouros que carecem também de melhorias. Disse que
precisa haver um olhar cuidadoso nas ações a serem feitas, uma vez que os cidadãos
precisam estar inteirados a respeito do que ocorre no Município. Falou que é notória a
dificuldade entre União e Municípios e muitas das vezes precisa-se adequar a cidade ao
programa que está disponível nos Ministérios e disse esperar que o atual Governo
Federal cumpra a promessa de encaminhar mais recursos para os Municípios. O
orador concedeu aparte ao vereador Luiz Alberto Barbosa. Em seguida, fez uso da
palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. Disse que a CPI que está averiguando a
compra e venda de túmulos nos cemitérios está chegando ao término dos trabalhos,
faltando apenas depoimentos de algumas pessoas que já foram intimadas mais de uma
vez e não compareceram, então serão intimados por via judicial e, sendo assim, solicitou
aos membros da Comissão que agendem uma data, entre os dias 13 ao 17 do mês em
curso, para que sejam marcadas as oitivas, a fim de que os trabalhos sejam concluídos e
o relatório final seja encaminhado a quem de direito. Citou que a maioria das fraudes
cometidas foram com poucas pessoas que trabalhavam dentro do poder público, alguns
já tinham saído e outros eram terceiros, por isso a dificuldade em localizar para
encaminhar oficio de convocação, aguardar o prazo, para somente reenviar outro e com
isso os trabalhos demoram um pouco. Informou que a Comissão se reúne quase todas as
terças e quintas-feiras, o processo já possui mais de cinco volumes de depoimentos e
outras provas que serão encaminhadas ao MP. Disse que o objetivo é que todos que
sofreram sanção ou perda monetária por adquirir um terreno no cemitério e forma
imprópria, recuperem seu valor, sua dignidade, e possam sepultar seus entes em paz.
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Agradeceu ao ex-presidente Nilcelio Carvalho de Sá que deu todo o apoio quando a CPI
teve início, bem como ao atual Presidente Vereador Rogerio Camarinho Tavares que
também está apoiando o trabalho realizado. No decorrer de sua fala o orador concedeu
apartes aos Vereadores Robson de Oliveira Souza e Josimar Ribeiro Alves. Na
sequência, fez uso da palavra o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Parabenizou o
Presidente da CPI, Vereador Clecius Silva de Sousa e demais membros, pelo trabalho
realizado na condução de todo o trabalho envolvendo a Comissão. Falou que espera que
todos os que lesaram os munícipes possam pagar por seus atos junto à Justiça e ao
Município. Agradeceu o Subsecretário de Transportes, Alessandro, pela pintura nas
faixas de pedestres ao longo da Av. Nelson Viana. Cumprimentou a Banda 1º de Maio
pela bela apresentação que fizeram na Praça, comemorando a passagem de mais um
ano de organização e lembrou que a Banda surgiu por intermedido dos ferroviários,
uma classe profissional que o orador tem muito carinho e respeito. Citou que no dia de
hoje esteve na Superintendência da Policia Federal para a primeira reunião de
alinhamento das ações do Maio Amarelo, onde estarão buscando orientar a população
sobre a importância de um trânsito seguro. Lembrou o sucesso da Lei Seca, de autoria
do Deputado Federal Hugo Leal, que ajudou a reduzir a mortalidade no trânsito, bem
como o Vereador Fabiano Batista da Silva que também apresentou projeto criando o
Maio Amarelo no Município que tem buscado orientar a todos sobre perigo no trânsito,
pois os acidentes tem sido são constantes e fatais. Colocou-se à disposição da Secretária
de Educação para que, se necessário for, possa conversar com as crianças das redes
municipal de ensino a respeito da prevenção no trânsito. Falou que as Ruas Castro
Alves e Nelson Viana carecem de arborização, solicitação que vem fazendo há alguns
anos, pois além de embelezar as vias, a acidade carece de medidas dessa natureza.
Também se reportou a reforma da Praça São Sebastião, mencionando que em conversa
com o Sr. Prefeito o mesmo o informou que a escolha do local não foi de competência do
Executivo, mas sim é um recurso apontado pelo então deputado Celso Jacob, que o
buscou junto ao Ministério da Cultura e direcionou para a reforma da Praça São
sebastião. O orador concedeu aparte ao Vereador Fabiano Batista da Silva, Juarez de
Souza Pereira e Fabiano Oliveira Pereira. Logo após, fez uso da palavra o Vereador
Jonas Mascarenhas Macedo. Falou que este ano completa dezoito anos como motorista
da Secretaria de Saúde e, como vereador em primeiro mandato, solicitou emenda ao exdeputado federal Celso Jacob para que o Município pudesse adquirir veículos para o
setor da saúde e, através deste auxílio, se adquiriu cerca de onze veículos. Informou que
em 2018, o ex-deputado também apresentou mais emendas neste mesmo sentido e oito
veículos chegaram para a saúde e, no ano de 2017, o orador disse que também
apresentou emendas ao orçamento impositivo solicitando verba pra a compra de mais
dois veículos, pedido que repetiu no ano de 2019. Informou que está relatando esse
assunto devido à falta de respeito para com os munícipes, pois está faltando Vans para
transportar os pacientes e de acordo com o edil há mais de dois meses que os veículos
estão parados. Afirmou que todos os dias cerca de cinquenta a setenta pacientes estão
perdendo consultas, exames e cirurgias, precisando enfrentar todo o processo para
remarcação, uma situação muito triste e desgastante. Disse que já solicitou agilidade
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para solucionar a questão do transporte e os funcionários que trabalham nessa área não
tem culpa do que está ocorrendo, agendam de acordo com o que está disponível. Falou
que mesmo com chegada dos outros veículos não estão dando conta da grande demanda,
o que faz a diferença são as Vans, uma vez que transportam um número maior de
passageiros. Citou que irá conversar com a Secretária de Saúde para se inteirar do que
está ocorrendo e se for o caso irá também ao Prefeito para que o mesmo possa intervir,
mas algo precisa ser feito com o objetivo de solucionar com urgência essa questão. Disse
que é contrário a terceirização dos veículos da Secretaria de Saúde, mencionando que a
prefeitura está recebendo as emendas para aquisição de veículos, portanto, deve ser
feita uma programação para revisão dos mesmos, algo que não é oneroso para o
Município e que permitirá que os veículos circulem com segurança. Lembrou que cada
Van comporta quinze passageiros e quatro delas funcionando atende cerca de sessenta
pacientes e, na oportunidade, reafirmou que os motoristas são interessados em cuidar
dos veículos e pagam do próprio bolso pela troca de peças a fim de que possam
trabalhar, porque é mais importante estarem ativos do que parados. No decorrer de sua
fala, o orador concedeu apartes aos Vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Juarez de
Souza Pereira, Nilcelio Carvalho de Sá, Rafael Brasiel Rinaldi, Robson de Oliveira
Souza, Claudio Roberto Pereira e o Presidente Rogerio Camarinho Tavares. Logo após,
ao fazer uso da palavra, o Sr. Presidente informou como funciona a divulgação, tanto no
jornal como na rede social, dos projetos e requerimentos dos edis. Pela ordem, fez uso
da palavra o Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Esclareceu que a Câmara não tem
ônus com a publicidade de material dos vereadores, apenas com as publicações
obrigatórias como Atas, Resolução e Leis. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Luiz
Alberto Barbosa. Falou que alguns projetos estão na Secretaria e precisam que os
vereadores tomem conhecimento dos mesmos, devido alguns prazos que precisam ser
respeitados. Afirmou que após a reunião estará conversando com o representante do
Executivo para que possam encaminhar as informações solicitadas por esta Casa. Em
seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, marcou nova reunião para o dia 07 de maio, terça-feira, no horário
regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

___________________
Presidente

____________________
2º Secretário

