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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 08
de agosto de 2019.

Aos oito dias do mês de agosto 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 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. Em
seguida, a mesma foi colocada em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Fabiano
Oliveira Pereira. Solicitou que fosse retificada sua fala quando fez uso da palavra na
discussão do processo nº . Onde se lê: “ ... o orador se equivocou... leia-se: O orador
foi mal informado nesta Casa...” . Em seguida, passou-se à votação, sendo a Ata
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 3031 e 3038/2019. A seguir, após aprovação dos edis para inversão dos trabalhos
e a inclusão das Mensagens nºs 046/2019-GP e 041/2019-GP na pauta de votação,
passou-se à Ordem do Dia: Processo nº 3016/2019 -Mensagem nº 046/2019-GP-,
projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares e dá
outras providências. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira
Pereira. Solicitou que constasse em Ata que no processo em questão não há
informações da execução parcial do orçamento. Após a leitura do parecer, o Sr.
Presidente colocou o projeto em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. Processo nº 2949/2019 - Mensagem nº 041/2019-GP- Altera a
nomenclatura da Secretaria Municipal de Educação, passando a ser denominada
Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia e dá outras providências.
Após 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. Terminada a
Ordem do Dia, o Sr. Presidente fez a entrega de moção de aplausos ao vendedor
ambulante, José Carlos, por desempenhar seu ofício com honestidade, simplicidade e
dignidade. A seguir, fizeram uso da palavra os Vereadores Juarez de Souza Pereira,
Rozemar Duarte Neves, Luiz Alberto Barbosa, Nilcelio Carvalho de Sá e Rafael
Brasiel Rinaldi que enalteceram o homenageado pelo trabalho que realiza com
excelência, sendo uma pessoa muito conhecida e querida pelos trirrienses. Na
sequência, passou-se às Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador
Fabiano Oliveira Pereira. Fez comentários a respeito da transferência dos ativos da
Fábrica Nestlé, referentes ao leite UHT (caixinha), para o laticínio Bela Vista, uma
vez que aquela Empresa está dando fim a este tipo de produção no País. Falou que o
Laticínio Bela Vista ocupa um espaço maior no mercado neste tipo de

2

comercialização, podendo, em razão dessa mudança, existir a possiblidade de
aumento de empregos no Município. Informou que o divulgado pela Prefeitura sobre
o assunto, onde cita parceria firmada entre as duas Empresas, não condiz com o que
realmente está ocorrendo, que é a venda dos ativos da Nestlé, permitindo ainda que
por um período outro laticínio faça uso do nome dos leites já conhecidos. Citou que
até o presente momento o Governo não se manifestou oficialmente em função do que
o orador mencionou, em reunião anterior, com relação ao aluguel dos imóveis para
funcionamento das UBSs na Rua Direita. Disse reconhecer que o Prefeito não é o
responsável pelo ocorrido, mas, o que se espera do gestor é que se manifeste
tomando uma posição sobre o fato, fazendo as devidas apurações e correções. Falou
que a proprietária de um dos imóveis o interpelou, por ter seu nome exposto nas
redes sociais, no entanto, o orador citou que o contrato é público, por isso mesmo as
informações são de conhecimento de todos, principalmente, porque a mesma
afirmou que a locação do imóvel é de cerca de quinze anos. Falou que o imóvel não
está em boas condições, motivo pelo qual não vale o valor que é pago mensalmente,
algo que mais adiante também terá que ser avaliado. Comentou que irá solicitar a
abertura de ação civil pública para ressarcimento aos cofres públicos municipais do
valor de doze mil e oitocentos reais, que foram desperdiçados no local. O orador
concedeu aparte ao Vereador Luiz Alberto Barbosa. A seguir, fez uso da palavra o
Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Parabenizou o orador que o antecedeu na
tribuna pelo desempenho no papel de fiscalizador. Falou que com relação ao assunto
citado pelo mesmo, aluguéis dos imóveis, que seja rescindido o contrato do imóvel
antigo e que se opte pelo contrato onde há o imóvel melhor, a fim de que seja dada
mais dignidade para a população e também para os funcionários. Disse que a
demora para ir para o imóvel novo não é aceitável, uma vez que conhece o imóvel
antigo e sabe das condições muito ruins do mesmo. Solicitou ao Vereador Fabiano
Oliveira que tão logo receba as informações que solicitou ao Executivo a respeito do
assunto, informe ao orador para que também possa saber o que de fato ocorreu.
Falou que a FIRJAN está prestando uma assessoria para se construir um modelo de
calçadas no Município e afirmou que isso não muda seu entendimento no sentido de
realizar ausência pública para falar sobre as calçadas. Citou que o péssimo estado
das calçadas tem sido motivo de muitas quedas, em especial entre os idosos e
mencionou alguns locais onde se pode avistar essa situação. Ressaltou que se o poder
público não toma as providências cabíveis, se torna responsável pelo que está
ocorrendo, juntamente com o proprietário do imóvel. Afirmou que a audiência
pública será um momento em que diversos segmentos da sociedade poderão
participar e manifestar sua opinião com relação ao assunto. O Orador concedeu
aparte ao vereador Fabiano Oliveira Pereira que solicitou que suas palavras
contasse em Ata. Falou que quando apresentou o requerimento relacionado ao
aluguel das unidades Básicas de Saúde, na Rua Direita, solicitou a suspensão de um
dos contratos, qual será suspenso cabe ao Executivo analisar, muito embora o que
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está sendo usado esteja em péssimas condições. Afirmou que o outro imóvel está
totalmente reformado e pronto para funcionar. Falou que o imóvel teve as
adaptações que foram solicitadas, o contrato foi assinado no dia 30/11/2018 e as
chaves foram entregues. Falou que, após este procedimento, no mês de março do
ano seguinte foi feito um aditivo no contrato antigo, pela Secretária de Saúde, por
um período de mais seis meses, ressaltando que foi uma ação que não se consegue
entender. Logo após, fez uso da palavra o Vereador Rozemar Duarte Neves. Elogiou
o trabalho realizado pelo subsecretário de Obras, Nilton Bernardes (Tim),
informando que após ter assumido a direção da fábrica de bloquetes do Município, a
produção de meios-fios e também de bloquetes aumentou consideravelmente. Falou
que observou que as rampas para cadeirantes estão sendo feitas onde não existiam,
além de revitalizar as existentes, um pedido antigo de sua autoria. Disse que foi ao
SAAETRI e foi muito bem recebido pelo diretor da autarquia, Alberto dos Santos
Lavinas, que não mediu esforços para buscar solucionar a situação apresentada pelo
orador, oportunidade em que agradece a atenção dispensada. A seguir, fez uso da
palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira. Registrou o brilhante evento “Flor de
Lótus” realizado em parceria com o Executivo, Judiciário e Legislativo, que
aconteceu ontem na Praça São Sebastião, onde, entre outra atividades promovidas,
foi entregue a viatura Maria da Penha Guardiões da Vida. Informou que é um
Projeto que teve seu fortalecimento e implementação em Três Rios, sendo exemplo
para os demais Municípios do Estado. Falou que quando se faz algo planejado com
objetividade se consegue atingir público que necessita de políticas públicas como a
que está ocorrendo. Informou que estará apresentando moção de aplausos à Drª
Elen de Freitas, Juiza da Comarca, bem como aos Guardiões da Vida, do 38º BPM,
pelo belo projeto desenvolvido na cidade e com tão grande alcance. Falou sobre os
assaltos que ocorreram no Município e a pronta resposta do Batalhão que
rapidamente agiu e solucionou o ocorrido. Citou as armas ilegais que também foram
apreendidas pelos policiais no último mês, um trabalho eficaz da polícia que está
atuando de forma brilhante. Elogiou o warkshop com a lutadora de MMA, Érica
Paes, que ocorreu por ocasião do projeto Flor de Lótus, onde a mesma ofereceu
orientações fáceis e básicas que podem ser usadas pelas mulheres. Ao final de sua
fala registrou sus cumprimentos à sua esposa, Neila, pela passagem de seu
aniversário nesta data. O orador concedeu apartes aos Vereadores Fabiano Oliveira
Pereira e Rogerio Camarinho Tavares. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador
Josimar Ribeiro Alves. Informou que recebeu telefonema do diretor do SAAETRI,
onde o mesmo o cientificou da realização de licitação para as obras nas ruas do
bairro Purys, parte alta, que encontram-se em estado lastimável. Falou que esteve
visitando a E.M.Leila Aparecida de Almeida, também no Purys, que teve a reforma
concluída após um ano, no entanto, observou, entre outras situações, que a pintura
foi realizada em portas danificadas e o piso está soltando, algo que não poderia
ocorrer de forma nenhuma e, em virtude do que viu, estará procurando a Secretária
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de Educação para se inteirar das providências a serem tomadas. Lembrou que os
260 alunos estão todos em uma sala cedida pela Igreja Metodista, no bairro, o que
tem levado os pais a se revoltarem e organizarem uma passeata até a sede da
prefeitura, o que não fizeram em função do orador buscar apaziguar e intermediar a
situação, mas, se a escola não for entregue o mais rápido possível, estará
encabeçando este ato em favor dos alunos. Concluiu sua fala citando que a Rua
Maria de Fátima Oliveira Nazário, que liga os bairros Purys e Monte Castelo, foi
alvo de emenda impositiva, de sua autoria, para que possa receber o piso asfáltico ou
bloquete, e ficou sabendo, pelo Secretário de Governo, que a tão esperada obra será
realizada. Continuando, fez uso da palavra o Vereador Fabiano Batista da Silva.
Comentou sobre os requerimento de sua autoria, que solicitam instalação de
redutores de velocidade em algumas vias da cidade, justificando que as colisões tem
sido constantes em função da alta velocidade empregada pelos condutores de
veículos. No decorrer de sua fala, demonstrou que se preocupa muito com a questão
do trânsito, motivo pelo qual solicita prioridade no pedido feito. Ao fazer uso da
palavra, o Sr. Presidente informou que o Deputado Federal Vinícius Farah enviou,
através de emenda parlamentar, um milhão de reais para o HCNSC e hum milhão
de meio de reais para a UPA, estando ambas as verbas de custeio depositadas na
conta da prefeitura, precisando que o Executivo as resgate dentro do tempo possível.
Informou que chegou também um crédito adicional no valor de hum milhão de reais,
oriundo de emenda apresentada pelo ex-Deputado Celso Jacob quando se
encontrava no mandato, para ser utilizada em construção de uma clínica ao lado da
UPA e, na oportunidade , parabenizou a ambos pelo trabalho em prol do Município.
Anunciou que os processos nºs 2923 e 2988 /2019 estarão na pauta de votação da
próxima reunião. Terminada as Pequenas Comunicações e não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
marcou nova reunião para o dia 13 de agosto, terça-feira, no horário regimental e
encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

___________________
Presidente

___________________
2º Secretário

