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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 09
de julho de 2019.

Aos nove dias do mês de julho 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
Rozemar Duarte Neves 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 nº
2941/2019. No decorrer da leitura do expediente fizeram uso da palavra os vereadores
Fabiano Oliveira Pereira, Fabiano Batista da Silva, Josimar Ribeiro Alves e Nilcelio
Carvalho de Sá que fizeram comentários elogiosos a respeito do nome indicado para
receber o projeto amigo de Três Rios. O Sr. Presidente informou que nesta oportunidade
estariam sendo feitas algumas homenagens e, sendo assim, convidou o vereador Fabiano
Batista da Silva para que pudesse fazer uso da palavra. Em seu pronunciamento, o orador
enalteceu os 30 anos de organização do IPT, Curso de Idioma Para Todos Prefeito Alberto
da Silva Lavinas, localizado no bairro de Vila Isabel e, na oportunidade, fez a entrega de
moção de aplausos à direção do Curso. A seguir, a palavra foi concedida a diretora que, em
nome da equipe, agradeceu a todos pela homenagem recebida. Logo após, fez uso da
palavra o Vereador Jonas Mascarenhas Macedo. O orador fez a entrega de moção de
aplausos aos Coordenadores do 35º Encontro de Casais com Cristo, promovido pela
Paróquia de Santa Luzia. Em seguida, representando os homenageados, fez uso da palavra
o Padre Júlio Cesar Maia de Almeida. Continuando, passou-se à Ordem do Dia: Processo
nº 2854/2019 - Projeto de lei, de autoria do Vereador Claudio Roberto Pereira, que
denomina Travessa Vitório Cruz, logradouro próximo a antiga Motoreve - bairro
Cantagalo. Após leitura do parecer passou-se à discussão. Fez uso da palavra o Vereador
Fabiano Oliveira Pereira. O orador se absteve de votar o projeto, lembrando que tramita
nesta Casa projeto de lei de sua autoria, que regulamenta a questão de denominação de
logradouros públicos e, mais uma vez, solicitou à Presidência que o coloque em pauta para
que possa ser apreciado. Em seguida, passou-se à votação única, sendo o projeto aprovado
com a abstenção do Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Processo nº 2855/2019- Projeto de
lei, de autoria do Vereador Claudio Roberto Pereira, que denomina Rua Miguel Ferreira
da Silva, logradouro paralelo à Rua Orozimbo Flores - Bairro Vila Isabel. Após leitura do
parecer passou-se à discussão e votação única, sendo aprovado com a abstenção do
Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Processo nº 2764/2019 - Projeto de lei, de autoria do
Vereador Rogerio Camarinho Tavares, dispõe sobre a divulgação do serviço disque
denúncia de violência contra a mulher no âmbito de Três Rios e dá outras providências.
Após a leitura do parecer, passou-se à 1ª discussão e 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. O Sr. Presidente agradeceu seus pares
por aprovarem projeto de sua autoria que objetiva auxiliar as mulheres vítimas de
agressão. A seguir, foi aprovado por unanimidade a entrega do Título de Amiga de Três
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Rios para Valesca Rodrigues dos Santos, de autoria do Vereador Fabiano Oliveira Pereira.
O Sr. Presidente informou que o Processo nº 2892 estará na Ordem do Dia da próxima
reunião e também anunciou que na próxima terça-feira, dia 16, última reunião que
antecede o recesso parlamentar será apreciado o processo nº 2852. Pela ordem, o Vereador
Fabiano Oliveira Pereira mencionou que o processo referente à votação escolar, oriundo do
Executivo e que se encontra na Comissão de Educação, da qual é o presidente, está liberado
para ser apreciado e informou que o Conselho de Educação se manifestou favorável à
matéria. Solicitou que fosse colocado em pauta em virtude da Secretaria de Educação
precisar lançar o edital no início do próximo mês, para as eleições nas escolas municipais. O
Sr. Presidente informou ao edil que estará colocando o projeto para ser apreciado na
próxima terça-feira e na oportunidade justificou as ausências dos vereadores Luiz Alberto
Barbosa, Juarez de Souza Pereira, Robson de Oliveira Souza e Clecius Silva de Sousa que
estão em Brasília representando esta Casa. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador
Josimar Ribeiro Alves. Disse que foi procurado por um grupo de professores que fizeram
algumas pontuações a respeito do projeto que dispõe sobre a votação escolar e estará
agendando uma reunião com os mesmos e a Comissão de Educação para que possam tirar
dúvidas. Pela ordem, fizeram uso da palavra os Vereadores Nilcelio Carvalho de Sá e
Fabiano Batista da Silva, esse último também se manifestou sobre o projeto que diz respeito
à votação escolar, entre outras matérias a serem apreciadas por esta Casa, antes do recesso.
Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Isaias de Oliveira, que também cumprimentou o
Vereador Jonas Mascarenhas Macedo pela homenagem oferecida aos Grupo Católico
presente. Cumprimentou o ex-vereador e ex- presidente desta Casa, Joacir Barbaglio
Pereira, pela passagem de seu aniversário no dia de hoje. A seguir, passou-se às Pequenas
Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Claudio Roberto Pereira. Fez comentários a
respeito de requerimento de sua autoria, lido no expediente, cujo teor solicita melhorias na
escada situada na Rua Antônio Pinto. Solicitou ao Executivo que através do setor
competente seja fixada a placa com o nome Travessa Carmem Mezengo de Castro, no
logradouro que recebeu esta denominação oficial e se localiza no bairro Cantagalo, e que
seja providenciada limpeza para essa localidade, a fim de que posteriormente possa receber
o asfaltamento tão necessário. Concluindo sua fala, cumprimentou seu irmão Joacir
Barbaglio Pereira pela passagem de seu aniversário. Em seguida, fez uso da palavra o
Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Congratulou-se com os vereadores Fabiano Batista da
Silva e Jonas Mascarenhas Macedo pelas homenagens que fizeram nesta reunião,
ressaltando que os grupos apontados são merecedores das mesmas pela relevância das
atividades que realizam. Em seu pronunciamento, indagou a quem interessa calar à voz de
um vereador e a quem interessa que a população não tenha as informações necessárias
sobre um projeto aprovado que a beneficia. Explicou que seus questionamentos devem-se a
um fato que ocorreu com sua pessoa e, a seguir, narrou que foi convidado a ir a rádio FM
107, para falar sobre projeto de lei aprovado por esta Casa que concede isenção de IPTU
aos idosos. Disse que após agendar sua participação na parte da manhã e, após chegar com
alguns minutos de antecedência, foi surpreendido com um desconvite. Disse que no seu
entendimento são forças políticas que estão agindo contra a população, mas, através das
redes sociais se pode fazer a devida veiculação da matéria e todos pode ter acesso às
informações. Disse que irá se aprofundar sobre o ocorrido para saber quais foram os
interesses que o motivaram. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Josimar Ribeiro
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Alves que se manifestou sobre o assunto mencionado pelo orador que o antecedeu. Logo
após, fez uso da palavra o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Também registrou seus
cumprimentos aos vereadores autores das homenagens prestadas. Fez menção ao assunto
citado pelo vereador Fabiano Oliveira Pereira, que diz respeito a não ter participado em
programa radiofônico, para divulgar o projeto de lei aprovado por esta Casa que busca
alcançar os idosos com a isenção de pagamento do imposto, oportunidade em que reforçou
que as redes sociais certamente darão a publicidade sobre o assunto. Citou que retornou
com as visitas nas UBSs e neste dia esteve em duas Unidades e tudo o que foi passado a ele
pelos funcionários será repassado à Secretária de Saúde e ao Prefeito para que possam
buscar solucionar os problemas apresentados. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador
Josimar Ribeiro Alves. Disse que novamente irá procurar o diretor do SAAETRI para
solicitar providências urgentes na recuperação do piso das vias na parte alta do bairro
Purys, tendo em vista o estado terrível em que se encontra, não permitindo que veículos e
pedestres tenham segurança em transitar pelo local. Ao fim de sua fala registrou seus
cumprimentos ao ex-vereador Joacir Barbaglio Pereira pela passagem de sua data
natalícia. O orador concedeu aparte ao Vereador Jonas Mascarenhas Macedo. Terminada
as Pequenas Comunicações, o Sr. Presidente também felicitou o ex-vereador Joacir
Barbaglio Pereira pelo seu aniversário. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a
ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o
dia 11 de julho, quinta-feira, no horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do
Pai Nosso.

______________
Presidente

___________________
2º Secretário

