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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 05 de maio
de 2020.

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte 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. Logo após, o Sr. 2º Secretário fez a
leitura da ata da reunião anterior que, após discussão e votação, foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, o Sr. 1º Secretário fez a leitura do expediente que constou de
requerimentos dos senhores edis e Processo nº 404/2020. Ao fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente ressaltou que a Câmara não tem o poder de fazer reajuste nos salários dos
vereadores. rebatendo a publicação veiculada nas redes sociais que mencionava que esta
Casa tinha agido dessa forma. Explicou que o aumento no subsídio de vereador só pode
ocorrer de uma legislatura para outra e no próximo mês de setembro se poderá votar, ou
não, a alteração para a próxima gestão. Citou que o que foi aprovado foi projeto referente
aos servidores do Executivo e Legislativo, a fim de receberam a correção da defasagem em
seu salários, como determina a Lei Federal. Informou que esta Casa fez um nova licitação
para o Portal de Transparência, em virtude de ter vencido o contrato anterior, mas tudo já
se encontra devidamente publicado no site. A seguir fez a leitura das Leis referentes a
abertura de crédito adicional especial, anos de 2018/2019, cujas emendas parlamentares
foram apresentadas pelos deputados federais direcionadas à Três Rios e cujos valores já se
encontram nos cofres da administração pública. Informou que o Município neste momento
de pandemia será contemplado com uma verba federal no valor de oito milhões e, quando a
mesma for depositada, se comprometeu a dar a devida publicidade. Continuando, solicitou
aos edis aprovação para abertura da Ordem do Dia com a inclusão do Processo nº 404/2020.
Após aprovação para o solicitado, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº 404/2020- Projeto
de lei, de autoria do vereador Rogerio Camarinho Tavares, que denomina Rua Diacuy o
prolongamento da rua de mesmo nome, localizada na margem direita. Após leitura do
parecer passou-se à discussão e votação única, sendo o projeto aprovado por unanimidade.
O Vereador Josimar Ribeiro Alves, na qualidade de presidente da Comissão de
Justiça/Redação, informou que o projeto referente a lei da Mais Valia estará disponível
para ser apreciado na reunião da próxima semana. Continuando, passou-se à Pequenas
Comunicações. Fez uso da palavra o Vereador Claudio Roberto Pereira. Apelou ao Sr.
Prefeito e ao Secretário de Educação que atendam indicação que encaminhou no sentido de
disponibilizar aos alunos a xerox das matérias que estão sendo ensinadas on line, uma vez
que nem todos possuem internet em suas residências para acompanhar as aulas. Informou
que chegou ao seu conhecimento que há pessoas que estão entrando no site da Secretaria de
Educação e estão imprimindo as matérias, para posterior venda, algo inadmissível, segundo
o orador. Ao fazer uso da palavra o Sr. Presidente informou que o PROCON Três Rios,
após se reunir com os proprietários das escolas particulares, irá juntamente com a OAB e o
MP publicar uma nota à população informando como ficará o pagamento das mensalidades
escolares nesse momento de pandemia. Na oportunidade mais uma vez registrou seus
cumprimentos à coordenadoria do PROCON e equipe pelo trabalho realizado. Em seguida,
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fez uso da palavra o Vereador Luiz Alberto Barbosa. Falou que chegou ao seu
conhecimento que três escolas da rede municipal foram furtadas e, mediante ocorrido,
solicitou que a Guarda Municipal aumente a fiscalização nas imediações das demais escolas
do Município, a fim de evitar que tais fatos continuem a acontecer, e que tal medida seja
estendida também ao Planeta Criança, no morro áureo, uma vez que pessoas estranhas
estão frequentando o pátio dessa unidade escolar. Na sequência, fez uso da palavra o
Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Fez comentários acerca da “fake news” que circulou
dando a entender que os vereadores aumentaram os salários em meio pandemia. Disse que
se posicionou através de programa em rádio e em suas redes sociais oferecendo as devidas
explicações, ou seja, que esta Casa somente concedeu em janeiro/fevereiro aos servidores
públicos municipais dos poderes Executivo e Legislativo a recomposição das perdas
inflacionárias do ano de 2019, um percentual de 4.48%. Ressaltou que os vereadores
permanecem com os mesmos salários desde 2017 e a seguir discorreu a respeito dos
malefícios causados por veiculação de notícias falsas, sendo ele mesmo alvo constante de
mentiras. Falou que se espera combater essas mentiras com trabalho, transparência e
comprometimento. Requereu o envio de ofício à Secretária de Saúde convocando-a a
comparecer em reunião legislativa na próxima semana, caso esteja impossibilitada por
problemas de saúde, que indique um representante, a fim de prestar os devidos
esclarecimentos referente às informações constantes em ofícios encaminhados ao setor no
decorrer do mês de março, e que até o presente momento não foram respondidos. Falou que
esta Casa aprovou, há mais de um mês, Lei autorizativa permitindo concessão de
gratificação para os servidores da Secretaria de Saúde, no entanto, nem esse setor e nem o
Sr. Prefeito emitiram nota a respeito dessa lei e com isso os profissionais da saúde estão na
ativa, trabalhando com afinco e sem receber a devida gratificação aprovada por lei
autorizativa, apesar de haver recursos financeiro para esse fim, uma vez que há dinheiro
disponível na conta do Município conforme Decreto Municipal. Citou que no site da
prefeitura não há como acompanhar o destino da verba que chegou, porque não se tem
empenho e nem processo licitatório. Disse que em virtude das dúvidas levantadas, pelo
descaso para com esta Casa por parte da Secretaria de Saúde, solicitou à presidência que
coloque em votação a mencionada convocação para a próxima semana. Ao fazer uso da
palavra o Sr. Presidente justificou a ausência do vereador Isaias de Oliveira e, a seguir,
colocou em votação a solicitação de convocação da Secretária de Saúde ou seu
representante para quinta-feira, dia 14. Pela ordem, fez uso da palavra o vereador Juarez
de Souza Pereira. O edil sugeriu que as perguntas a serem feitas sejam elaboradas com
antecedência e encaminhadas à Secretaria de Saúde, para que se possa agilizar o processo e
dessa forma obter as respostas pretendidas. A seguir, a solicitação de convocação foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Ao fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente fez um relato da visita que fez ao galpão municipal, manifestando sua
preocupação com os veículos que estão em desuso e outros que foram terceirizados. Disse
que irá convocar o Secretário de Transportes para vir a esta Casa fornecer as devidas
informações a respeito dos veículos oficiais. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto
a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o
dia 07 de maio, quinta-feira, no horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai
Nosso.
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____________________
Presidente

____________________
2º Secretário

