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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 22
de agosto de 2019.

Aos vinte e dois 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 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 o relatório final da Comissão Parlamentar
de Inquérito, criada para apurar possíveis irregularidades na administração dos
cemitérios de Três Rios no tocante à venda, comercialização e cobrança de taxas
indevidas não repassadas aos cofres públicos. O Presidente da CPI, Vereador
Clecius Silva de Sousa informou que o relatório será encaminhado ao Ministério
Público para que possam se inteirar do apurado e tomar as providências que forem
necessárias. A seguir, pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira
Pereira. Solicitou que suas palavras ficassem registradas em Ata. Cumprimentou a
todos os integrantes da CPI, em especial ao Vereador Clecius Silva de Sousa,
Presidente da Comissão, que esteve presente em todos os momentos, juntamente com
seus assessores. Falou que, infelizmente, nos últimos anos uma organização
criminosa esteve instalada no cemitério público municipal, vendendo túmulos de
forma irregular, desviando recursos públicos provenientes das taxas. Falou que nos
anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 arrecadou-se apenas dois mil setecentos e setenta
reais e, em 2018 depois da instalação da CPI, para efeito de comparação, foi
arrecadado quarenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais. Mencionou que
se fazendo uma comparação simples, multiplicando esse valor por quatro, chega-se a
um valor de cento e setenta e cinco mil reais. Falou que a cultura do cidadão que
rouba do serviço público é em torno dos dez por cento, no entanto, de acordo com o
orador, foi roubado cerca de 98%, um retrato da certeza da impunidade. Falou que
tem grande otimismo que esse trabalho, bem minucioso, ao chegar ao Ministério
Público tenha seu prosseguimento e as pessoas que lesaram os cofres públicos sejam
presas por suas condutas ilícitas. Também fez uso da palavra o Vereador Nilcelio
Carvalho de Sá. Agradeceu ao Vereador Clecius Silva de Sousa por convidá-lo a
participar da Comissão. Reafirmou, no decorrer de sua fala, que muitos munícipes
foram lesados por conta da quadrilha que atuava no cemitério, conforme se
comprovou nos depoimentos que ocorreram. Citou que, após as compras dos
túmulos, os documentos eram entregues na Prefeitura por um funcionário que
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atestava a veracidade da aquisição, no entanto, era tudo arquitetado pela quadrilha.
Falou que o MP precisa ser alertado o quanto antes, um vez que chegou ao seu
conhecimento que os envolvidos já estão se desfazendo de bens em seus nomes.
Comentou sobre as pessoas que não vieram depor quando convocadas e citou sua
emoção com alguns relatos que ouviu por parte dos munícipes que foram lesados.
Também pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza.
Disse de sua satisfação em integrar a CPI e registrou sua gratidão a todos que
participaram da mesma: o Vereador que a presidiu, Clecius Silva de Sousa, os
demais membros, vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Nilcelio Carvalho de Sá,
Rafael Brasiel Rinaldi e os assessores do Gabinete do Vereador Clecius Silva de
Sousa, momento em que afirmou que todos se esforçaram e contribuíram para que
se pudesse chegar ao relatório final que aponta a formação de uma quadrilha que
agiu durante muito tempo dentro da administração municipal. Disse que a CPI
concluiu os trabalhos, mas, ainda há muito a fazer para pôr fim ao que ocorreu e
narrou um relato que muito emocionou os membros da CPI, quando um idoso muito
humilde comprou o espaço com muita dificuldade e quando precisou fazer uso do
mesmo para sepultar um ente, descobriu que não era dono do terreno e que tinha
sido lesado por essa quadrilha que precisa ser punida. Pela ordem, fez uso da
palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. Informou que as vendas irregulares
ocorreram em gestões anteriores e que nenhum caso aconteceu no governo atual.
Elogiou a postura do funcionário Clodoaldo, atual administrador do cemitério,
dizendo ser uma pessoa muito séria, que não compactua com o erro. Parabenizou o
Sr. Prefeito por manter esse funcionário exercendo sua função e mais uma vez
agradeceu a todos que colaboraram para que se concluísse os trabalhos. Dando
sequência à reunião, o Vereador Juarez de Souza Pereira fez a entrega de Moção de
Aplausos ao professor Dr. Frederico Pereira da Silva pela excelência com que vem
atuando como Coordenador do Curso de Direito da Faculdade Univertix. Também
fez a entrega de moção de aplausos ao Sr. Nelson Edmundo de Castro Barreto, pela
idealização e organização de reunião festiva com a geração jovem da década de 1970,
conhecida como galera de Três Rios. Logo após, o Sr. Presidente, Vereador Rogerio
Camarinho Tavares, fez a entrega de moção de aplausos à comerciante Srª Renata
Gonçalves Tavares, pelo louvável trabalho que realiza como empreendedora no
Município. Dando sequência à reunião, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº
3053/2019 – Mensagem nº 049/2019-GP- projeto de lei que autoriza a inclusão no
orçamento do Município de Três Rios de crédito adicional no valor de hum milhão,
quatrocentos e cinquenta mil reais e da outras providências. Após leitura do parecer
passou-se à 1ª discussão e 1ª votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade.
Após dispensa de interstício passou-se à 2ª discussão e 2ª votação, sendo o projeto
aprovado por unanimidade. Processo nº 3061/2019- Projeto de lei, de autoria
Servidão Arquiteto Milton Barros de Aguiar, logradouro localizado em Bemposta.
Após leitura do parecer passou-se à discussão e votação, sendo o projeto aprovado
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por unanimidade. Logo após, o Sr. Presidente justificou a ausência do Vereador
Isaias de Oliveira. Na sequência, a palavra foi concedida ao Vereador Fabiano
Oliveira Pereira. Disse de sua satisfação em saber, pelas redes sociais, que o Projeto
Três Rios Mais Perto de Você foi realizado essa semana na localidade de Werneck
Marini, assim como em outros locais da cidade, após o orador fazer menção ao
mesmo na tribuna. Lembrou que quando cita esse projeto, sempre menciona que se
o realizarem continuamente poderão manter os bairros em boas condições. Falou
que elogiou o Governo em várias oportunidades, dentre elas, quando foi instalado o
reservatório de três mil litros de água no bairro Santa Terezinha, uma vez que
esperava-se que fosse atender à população em suas necessidades com relação a falta
de água. No entanto, os moradores continuam enfrentando este tipo de dificuldade e
pelo que apurou há uma chave no reservatório que precisa ser manuseada por um
funcionário, a fim de que todo o bairro seja devidamente abastecido e quando não se
faz esse tipo de serviço algumas ruas ficam sem água, motivo pelo qual solicita à
direção do SAAETRI uma especial atenção para essa questão. Fez a leitura de uma
publicação que fez em sua rede social, onde menciona o IPTU progressivo, que
consta no novo código tributário a ser votado nesta Casa, citando as páginas do
projeto onde se encontra essa questão. Disse que se houve erro do Executivo na
confecção do projeto que o mesmo encaminhe nova matéria fazendo a correção, no
entanto, não se pode chamar de mentira o que está evidente no corpo da lei. Falou
que já apresentou emenda ao projeto reduzindo os valores apresentados, contudo,
questionou se ao apresentar uma matéria ou solicitar alguma informação que cause
desgaste ao Governo ou que não agrade, os edis terão sua idoneidade moral atacada
como ocorreu com o orador. Deu ciência aos presentes que suas palavras em um
aplicativo, quando estava prestando algumas informações a um munícipe sobre
IPTU, foram totalmente distorcidas por pessoas que trabalham no governo. Falou
que tem maior respeito por servidores públicos, no entanto, não pode aceitar pessoas
nomeadas como DAS que ficam o dia todo nas redes sociais, defendendo o governo,
atacando esta Casa de Leis e recebendo dos cofres públicos. O Sr. Presidente, ao
fazer uso da palavra, cumprimentou o orador por seu pronunciamento, ratificando
suas palavras com relação as mensagens inverídicas que estão espalhando nos
aplicativos com o objetivo de prejudicar a imagem do Poder Legislativo, afirmando
que em momento algum esta Casa irá criar tributos e que os edis estão analisando o
projeto do novo código tributário que está em tramitação, mas sempre com
transparência em suas ações. Informou que será realizada reunião no Executivo,
com a presença de vários empresários e vereadores para se discutir a respeito de
projeto do interesse da população. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Luiz
Alberto Barbosa que também demonstrou sua preocupação com as informações
incorretas que estão circulando nas redes sociais. Convidou os Vereadores para
reunião que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 26, às 9 horas, nesta Casa
para que se possa discutir a matéria que está em trâmite e dessa forma dirimir
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dúvidas. Falou que esteve reunido com o Secretário de Fazenda, onde teve a
oportunidade de conversar com o mesmo a respeito do novo código tributário e
recebeu informações muito importantes a respeito da matéria em questão,
especialmente ao que diz respeito a algumas alterações propostas pelo TCE.
Retornando à Ordem do Dia, passou-se à apreciação do Processo nº 2721/2019 –
projeto de lei, de autoria do Vereador Fabiano Batista da Silva, que dispõe sobre
autorização de uso e aquisição de Vant`s (drones) no Município e dá outras
providências. Após leitura do parecer passou-se à 1ª discussão. Fizeram uso da
palavra os Vereadores Luiz Alberto Barbosa, Josimar Ribeiro Alves e Fabiano
Batista da Silva. Em seguida passou-se à 1ª votação, sendo o projeto aprovado por
unanimidade. Após aprovação e dispensa de interstício passou-se à 2ª discussão e 2ª
votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Em seguida, não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
marcou nova reunião para o dia 27 de agosto, terça-feira, no horário regimental e
encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

___________________
Presidente

___________________
2º Secretário

