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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 11
de junho de 2019.
Aos onze dias do mês de junho 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 Processos nºs 2845, 2830, 2829, 2831 e 2842 /2019. A
seguir, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº 2797 /2019 - Mensagem nº 025/2019-GP Projeto de lei que autoriza a inclusão no orçamento do Município de Três Rios de
crédito adicional especial no valor de noventa mil reais e dá outras providências;
Processo nº 2798 /2019 - Mensagem nº 026/2019-GP- Projeto de lei que autoriza a
inclusão no orçamento do Município de Três Rios de crédito adicional especial no valor
de cento e cinquenta mil reais e dá outras providências; Processo nº 2799/2019 Mensagem nº 027/2019-GP - Projeto de lei que autoriza a inclusão no orçamento do
Município de Três Rios de crédito adicional especial no valor de cento e cinquenta mil
reais e dá outras providências; Processo nº 2800/2019 - Mensagem nº 028/2019-GP Projeto de lei que autoriza a inclusão no orçamento do Município de Três Rios de
crédito adicional especial no valor de oitenta mil reais e dá outras providências. Após
leitura dos pareceres, passou-se à 1ª discussão. Fez uso da palavra o Vereador Fabiano
Batista da Silva. Em seguida passou-se à 1ª votação em bloco, sendo os projetos
aprovados por unanimidade. Após aprovação de dispensa de interstício passou-se à 2ª
discussão e 2ª votação em bloco, sendo os projetos aprovados por unanimidade. A
seguir, pela ordem, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Vereador Nilcelio Carvalho
de Sá. O orador agradeceu a oportunidade e fez a entrega de moção de aplausos ao Sr.
Ricardo Webster Martins de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais, pelo excelente trabalho realizado no cargo no qual está investido. Em
seguida, fizeram uso da palavra os vereadores Josimar Ribeiro Alves, Luiz Alberto
Barbosa, Juarez de Souza Pereira, Robson de Oliveira Souza e Rozemar Duarte Neves,
todos cumprimentaram o homenageado por sua brilhante gestão à frente do Sindicato.
A seguir, o homenageado fez uso da palavra. Logo após, o S. Presidente cumprimentou
a subsecretária Roberta Padilha e equipe pelo trabalho que estão realizando à frente do
PROCON/Três Rios e, na oportunidade, informou que no mês de agosto estará
acontecendo o projeto Limpa Nome, uma parceria entre esse órgão, o Sicomércio e o
Poder Judiciário, que objetiva beneficiar vários munícipes. Continuando, passou-se às
Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira.
Discorreu a respeito de projeto de lei, de sua autoria e lido no expediente, cujo teor
dispõe sobre proibir o SAAETRI a fixação e a cobrança de valor de tarifa mínima de
consumo ou adotar práticas semelhantes, afirmando que espera o apoio de seus pares no
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sentido de contribuir para que o projeto fique melhor e dessa forma possa atender à
população em suas necessidades. Mencionou que está com o ofício a ser encaminhado ao
Comandante Geral da PM, solicitando apoio no sentido de aumentar o efetivo no 38º
BPM, principalmente dando oportunidade aos policiais residentes em Três Rios e região
e, na oportunidade, o colocou à disposição de seu pares, caso queiram assinar
reforçando a solicitação. Citou que encaminhou um ofício à direção do HCNSC
solicitando que adotem as medidas necessárias a fim de identificar e corrigir uma
situação constrangedora que ocorreu no Município, quando dois corpos que vierem à
óbito foram trocados ao serem entregues a seus familiares. Logo após, fez uso da
palavra o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Falou que chegou ao seu conhecimento que
materiais necessários para a realização de troca de lâmpadas estão em falta no setor
responsável pela execução esse serviço. Citou que não sabe se a informação que recebeu
é verídica, mas, afirmou que torna-se necessário fazer um planejamento para que não se
chegue a essa situação e, apesar de isentar o Secretário de Serviços Públicos dessa
questão em virtude de ter assumido a Pasta recentemente e trabalhar com muita
intensidade, precisa-se estar atentos a fim de que isso não ocorra. Falou que o setor de
licitação não está caminhando e, mediante essa situação, foi necessário o setor da saúde
direcionar um servidor para auxiliar, a fim de que os processos possam ter o trâmite
dentro do prazo normal. Elogiou o trabalho do Prefeito e equipe, afirmando que vem
realizando as obras dentro do possível, mas precisa-se estar atentos às necessidades
para que situações pequenas não prejudiquem a administração. Se manifestou a
respeito do assunto mototaxistas, assinalando que há àqueles que se empenharam e se
adequaram para exercem a profissão e dessa forma não podem ser tratados igual
àqueles que não se prepararam e querem trabalhar nesse ofício. Disse que é favorável a
que todos trabalhem, porém, precisam se capacitar para esse fim O orador concedeu
apartes aos Vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Claudio Roberto Pereira, Juarez de
Souza Pereira e Robson de Oliveira Souza. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador
Fabiano Oliveira Pereira. A respeito do assunto moto taxi o orador disse que, por se
encontrar preocupado com a forma como estava sendo feita a fiscalização, fez um
contato com a Secretaria de Ordem Pública e agendou uma reunião para a próxima
semana para conversar sobre o tema. Falou que de acordo com a Lei que dispõe sobre
esse assunto e que está em vigor, ninguém está regularizado e dessa forma não
poderiam estar trabalhando nessa função. Mencionou que a Lei precisa ser ajustada
para que possa ser efetiva e as regras precisam ser estabelecidas, para então se fazer a
cobrança. Lembrou que os outros transportes públicos, como taxi e ônibus, cumprem
regras que os mototaxistas também precisam cumprir, tais como relação de
quantitativo, pagamento de INSS, preço tabelado, entre outros, senão se torna uma
concorrência desleal, pois as regras e o mercado tem que ser justas para todos. Falou
que é um assunto urgente e de grande importância e que após esta Casa fazer a devida
adequação na Lei, então deve-se cobrar da Secretaria de Ordem Pública a ação correta.
Disse que o Governo do Estado precisa devolver a responsabilidade de aplicar multas
para a polícia militar, já que atualmente nenhuma corporação, quer seja PM, guarda
municipal ou PRF podem executar essa ação na cidade e com isto o trânsito está caótico.
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Falou que os vereadores devem se unir no sentido de encaminhar ofício ao Governador
fazendo tal solicitação, antes que a ordem que ainda prevalece tenha fim. Ressaltou que
entende o ato do Governador quando optou por tirar os policiais das ruas do Rio e os
direcionou para combater o narcotráfico, mas afirmou que a situação nos Municípios
do interior do Estado é um pouco diferente, pois a polícia consegue controlar a questão
do trânsito e colocar ordem. Concluiu seu pronunciamento mencionando que ou o
Governador devolve à polícia essa responsabilidade ou que crie uma outra autarquia
para gerir o trânsito. No decorrer da fala do orador o mesmo concedeu apartes aos
vereadores Juarez de Souza Pereira, Robson de Oliveira Souza e Nilcelio Carvalho de
Sá. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. Deu ciência aos
presentes que se reuniu, juntamente com o representante da comunidade, e com o
Secretário de Obras e o Chefe de Gabinete do Governo municipal para tratar a respeito
da quadra situada no alto da Boa Vista, bairro Monte Castelo. Falou que foi informado
que o Prefeito determinou a execução das emendas impositivas dos vereadores e, dentre
elas, teria início a reforma da quadra citada, alvo de uma de suas emendas. Falou que
no dia seguinte à reunião a equipe da Secretaria de Obras se encontrava no local
solucionando o problema da água empossada e disse esperar que as demais melhorias,
tais como a cobertura do local e a colocação da grama sintética, também sejam
realizadas, já que além dos recursos que direcionou para esse fim, seus pares Fabiano
Oliveira Pereira e Nilcelio Carvalho de Sá, também incluíram esse logradouro em suas
emendas. Discorreu a respeito do assunto mototaxistas e se colocou à disposição para
auxiliar nessa questão que deve partir em primeiro lugar do Governo municipal,
encaminhando projeto a esta Casa para alterar o que for preciso. Se manifestou sobre o
setor de licitação da prefeitura, afirmando que precisa fazer um cronograma a fim de
que não faltem equipamentos de extrema necessidade, tais como lâmpadas, para que a
substituições sejam feitas, com brevidade, quando solicitadas. O orador concedeu
aparte ao Vereador Luiz Alberto Barbosa. Logo após, fez uso da palavra o Vereador
Robson de Oliveira Souza. Disse que por residir próximo ao Colégio Walter Francklin,
pode observar o grande número de alunos que faltam às aulas e, a seguir, narrou um
fato que ocorreu quando dois estudantes propositadamente quebraram o espelho do
veículo de propriedade do pai do orador que estava estacionado em frente à sua casa.
Falou que conseguiu localizar o grupo de alunos e, dentre eles, os que cometeram o ato e
dessa forma conseguiu acionar a mãe que ficou surpresa ao saber que o filho não estava
assistindo as aulas. Mediante o ocorrido, solicitou ao Chefe do Gabinete que verifique a
questão da ronda escolar e se a mesma ocorre que seja intensificada e, em caso negativo,
que passe a ser realizada para evitar que situações dessa a natureza continue a
acontecer. Disse que a UBS do bairro Boa União já está com a obra concluída há mais
de trinta dias, no entanto, não se sabe o porquê não foi entregue à população e, sendo
assim, solicitou ao Chefe de Gabinete que leve ao Prefeito essa indagação, a fim de que
se tome ciência do que está ocorrendo. Ao fazer uso da palavra, o Presidente fez
comentários acerca de sua viagem à Brasília, onde representou esta Casa, mencionando
que esteve no gabinete do Deputado Federal Vinicius Farah, local onde se encontrou
com o Prefeito Josimar Sales que estava levando ao parlamentar algumas demandas do
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Município. Deu ciência à todos que o Deputado se comprometeu a encaminhar através
de emenda parlamentar o valor de seis milhões e oitocentos mil reais a serem aplicados
na saúde, educação e esporte, recursos esses que virão auxiliar o atual governo em sua
administração em prol de executar melhorias para a população. Mencionou que em um
futuro próximo estará recebendo a visita do Deputado Vinicius Farah que trará maiores
informações a respeito das emendas apresentadas. Demonstrou satisfação em ver que as
forças políticas da cidade estão se unindo, a fim de que o povo seja beneficiado com
melhorias que vem ao encontro de suas necessidades. Pela ordem, fez uso da palavra o
Vereador Fabiano Oliveira Pereira que cumprimentou o Presidente por este bom e
importante momento quando os políticos estão se unindo pela cidade, independente de
projetos partidários, visando que as coisas aconteçam para o bem comum. Falou que
pelo seu comprometimento tem certeza que o Deputado encaminhará os recursos e disse
esperar que a administração municipal efetive as emendas dentro do tempo próprio. A
seguir, o Sr. Presidente anunciou que os Processos nºs 2678, 2767, 2796/2019 e
1320/2018 estarão na Ordem do Dia da próxima reunião. Pela ordem, fizeram uso da
palavra os vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Clecius Silva de Sousa, Robson de
Oliveira Souza, Nilcelio Carvalho de Sá e Luiz Alberto Barbosa. Após ouvir os
vereadores, o Sr. Presidente retirou de pauta para melhor análise o Processo nº
2796/2019, projeto oriundo do Executivo que dispõe sobre a Procuradoria do Executivo.
Justificou a ausência do Vereador Rafael Brasiel Rinaldi que está em Brasília
representando esta Casa. Em seguida não havendo mais nenhum assunto a ser tratado,
agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o dia 13 de junho, quintafeira, no horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

________________
Presidente
____________________
2º Secretário

