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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 03
de setembro de 2019.

Aos três dias do mês de setembro 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 Josimar Ribeiro Alves. 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 3132, 3133 e 3131 /2019. A seguir, após
inversão dos trabalhos, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº 3095/2019 Mensagem nº 050/2019-GP - Projeto de lei que altera a Lei nº 1753 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. O
Sr. Presidente informou que os processos nºs 2941 e 2796/2019, estarão na pauta de
votação da próxima reunião. A seguir, passou-se às Pequenas Comunicações. Fez uso
da palavra o Vereador Rozemar Duarte Neves. Cumprimentou a funcionária Renata
e ao coordenador Jean, ambos lotados no CRAS localizado na Rua XV de novembro,
pela forma educada e simpática com que o atenderam quando se dirigiu ao local
para esclarecer algumas dúvidas. Disse de sua satisfação em ser bem atendido e que
os funcionários que se esmeram no atendimento ao público são merecedores de
reconhecimento. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá.
Justificou aos seus pares a entrega do título Amigo de Três Rios ao SESC, que
ocorreu no sábado próximo passado no período da manhã, informando que chegou
ao seu conhecimento que o diretor regional só estaria na cidade naquele momento,
motivo pelo qual precisou antecipar a homenagem, mas ressaltou que a fez em nome
de todo o legislativo trirriense. Falou que não poderia deixar de prestar esse
reconhecimento ao SESC no ano em que completa 60 anos de fundação no
Município, uma vez que passou parte de sua vida participando dos eventos culturais,
esportivos, além de se beneficiar das instalações dessa entidade, assim como muitos
outros munícipes. Registrou os agradecimentos dos diretores que sentiram-se
honrados com a homenagem feita por esta Casa. Logo após, fez uso da palavra o
Vereador Fabiano Batista da Silva. Informou que também irá oferecer uma
homenagem ao projeto Sesc Mais Vida, que é um evento voltado para os idosos e que
tem feito grande bem para os que estão nesta faixa etária. Agradeceu a recepção que
teve pela equipe de intervenção na Clínica de Repouso Boa União, quando esteve em
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visita pelo local. Falou que pôde observar as boas mudanças que ocorreram no
espaço que já demonstra ser um outro ambiente. Ressaltou que foi um ato de
coragem do Executivo fazer a intervenção que comprovou ter sido necessária, uma
vez que os pacientes não poderiam ficar à margem da sociedade e abandonados
como se encontravam. Citou que em visita à cidade do Carmo conheceu o trabalho
realizado pelos profissionais na área da doença mental, o que tornou essa cidade
uma referência nessa área. Mediante a tudo que observou, se colocou à disposição da
Secretária de Saúde e da equipe de intervenção para auxiliar no que for possível, a
fim de que os pacientes sejam valorizados e tenham um tratamento humanizado. Fez
comentários acerca do projeto de sua autoria e lido no expediente que diz respeito a
defesa e proteção animal, um assunto que precisa ser tratado com seriedade e
responsabilidade. Agradeceu o diálogo que tem conseguido ter com algumas esferas
do Poder Executivo, em especial ao Secretário de Governo Sergio Ferreira e a
funcionária concursada Ana Clara, lotada na Secretaria de Promoção Social, pelo
profissionalismo com que exercem suas funções, sendo diferenciados no tratamento
dispensado a todos que os procuram. A seguir, fez uso da palavra o Vereador
Claudio Roberto Pereira. Falou da necessidade da poda das arvores na Av. Ruy
Barbosa, informando que com o forte vento na cidade no dia de hoje, por pouco um
árvore não caiu sobre os pedestres que estavam caminhando na via. Mencionou que
o Subsecretário de Obras o informou que ainda no decorrer desta semana os
redutores de velocidade da Av. Ruy Barbosa serão revitalizados. O orador concedeu
aparte aos Vereadores Fabiano Batista da Silva e Fabiano Oliveira Pereira, este
último solicitou que suas palavras fossem transcritas na Ata. Lembrou que ele e o
orador já solicitaram a revitalização dos redutores de velocidade na Av. Ruy
Barbosa, providência que até o presente momento não foi realizada. Lembrou que é
uma via de grande extensão e que alguns condutores a percorrem em alta
velocidade, o que contribui para que graves acidentes aconteçam no local. Disse que
justificavam a não realização da obra em decorrência da ausência de asfalto, no
entanto, isso já não ocorre mais, uma vez que está havendo a distribuição desse
material pela cidade. Mencionou que já encaminhou mensagens ao responsável pelo
serviço, mas não obtém resposta, e o não atendimento às solicitações do edil implica
em não atender aos inúmeros pedidos dos munícipes que, por sua vez, passam suas
demandas através desta Casa. Lembrou também que os redutores de velocidade no
bairro Santa Terezinha, que já foram marcados para serem revitalizados no último
Projeto Pertinho de Você, ainda não foram comtemplados com esta medida. Em
seguida, pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Rozemar Duarte Neves que
justificou o pedido de moção de aplauso ao inspetar da polícia civil Eduardo Gatto.
Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Rafael Brasiel Rinaldi. Disse que torna-se
necessário se inteirar a respeito do recurso que está permitindo a reforma da UPA,
uma vez que não se sabe se será custeada com verba própria ou oriunda de emenda
parlamentar apresentada pelos deputados federais. Disse que é importante a
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informação pretendida, pois será uma forma de registrar os agradecimentos a quem
de direito, além de se saber aonde os demais recursos estarão sendo utilizados, já que
são várias solicitações de verbas para esse finalidade. Pela ordem, também fizeram
uso da palavra os vereadores Nilcelio Carvalho de Sá e Clecius Silva de Sousa,
ambos em suas falas mencionaram a questão da verba a ser usada na reforma da
UPA. O Vereador Cláudio Roberto Pereira justificou a ausência do Vereador
Robson de Oliveira Sousa, por motivo de saúde. O Sr. Presidente justificou a
ausência do Vereador Rogerio Camarinho Tavares que está em Brasília
representando esta Casa. Ao fazer uso da palavra, o Vereador e Presidente Josimar
Ribeiro Alves informou que falta muito pouco pra a reinauguração da reforma da
E.M. Leila Aparecida de Almeida e Creche Marly Sarney, no bairro Purys e clamou
ao Executivo pelo asfaltamento da rua que liga os bairros Purys e Monte Castelo,
devido ao estado terrível em que se encontra, não oferecendo condições de tráfego de
veículos e pedestres. Pela ordem, fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alberto
Barbosa e Fabiano Oliveira Pereira. Em seguida, terminada às 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 05 de agosto,
quinta-feira, no horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

___________________
Presidente

___________________
2º Secretário

