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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 09
de outubro de 2014.
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze realizou-se reunião ordinária, 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, sob a Presidência do Vereador Joacir Barbaglio Pereira.
Havendo número legal, o Sr. Presidente deu por iniciada a reunião convidando o Vereador Hedilio de Araújo
Cortez para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Continuando, o Sr. 2º Secretário fez a leitura do conteúdo da
Ata da reunião anterior que, após ser colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Foi
justificada a ausência do vereador Nilcelio Carvalho de Sá, que se encontra no Rio de Janeiro, na sede da
ALERJ. A seguir, o Sr. 1º Secretário fez a leitura do expediente que constou de correspondências recebidas,
indicações dos senhores edis e Processos nºs 987, 988 e 989 /2014 . O Sr. Presidente informou que os projetos
referentes aos Vetos foram retirados da pauta de votação e a seguir passou a Ordem do Dia: Processo nº
962/2014 - Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Joacir Barbaglio Pereira, que concede título
de Cidadão Trirriense ao Sr. Sr. Fábio José Ramos. Após leitura do parecer passou-se a discussão e votação,
sendo o projeto aprovado por unanimidade. Processo nº 975/2014- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria
do Vereador Joacir Barbaglio Pereira, que concede Título de Cidadão Trirriense ao Sr. Aladim Cedon
Iglesias. Após leitura do parecer passou-se a discussão e votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade.
Processo nº 947/2014- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Fabiano Batista da Silva, que
concede Título de Cidadão Trirriense ao Padre Roshan D`Souza. Após leitura do parecer passou-se a
discussão e votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Processo nº 981/2014- projeto de Decerto
Legislativo, de autoria do Vereador Rogério Camarinho Tavares, que concede Título de Cidadã Trirriense a
Eliana de Araújo Carneiro. Após leitura do parecer passou-se a discussão e votação, sendo o projeto
aprovado por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, passou-se as pequenas comunicações. Fez uso da
palavra o vereador Hedilio de Araújo Cortez. Discorreu a respeito do próximo dia 12 de outubro, data em que
se comemora o Dia das Crianças e, ao ensejo, fez a leitura de uma mensagem dirigida as mesmas,
oportunidade em que enalteceu essa importante fase da vida. O Sr. Presidente, cumprimentou o orador por
suas palavras e ratificou que uma infância bem estruturada reflete em uma vida adulta equilibrada. Registrou
a ausência do vereador Rafael Brasiel Rinaldi e Isaias de Oliveira, que no momento não se encontrava
presente no plenário. Em seguida, fez uso da palavra o vereador Clecius Silva de Sousa. Falou que a ausência
de redutores de velocidade nas proximidades da E.M. Nossa Senhora de Fátima, no bairro Monte Castelo, e
na Escola Municipal situada no bairro Santa Terezinha, tem causado grande preocupação aos moradores
dessas comunidades, pois condutores de veículos, especialmente motos, trafegam em velocidade acima da
permitida, o que vem colocando em risco a vida dos transeuntes e alunos. Disse que, na qualidade de
Presidente de Transportes desta Casa, fará um último requerimento apelando ao Secretário de Transportes
do Município para atender essa solicitação, bem como dos demais edis, que solicitam tal providência em
vários logradouros da cidade. Citou que a tubulação de água potável que abastece as casas localizadas no
bairro Santa Terezinha está passando dentro do córrego que margeia a linha férrea, precisamente na Estrada
União Indústria, após a entrada do bairro Monte Castelo e após o conserto de um vazamento nesse ponto, foi
observado pelos moradores que a água estava chegando em suas casas contaminada com detritos provenientes
do esgoto no leito do córrego. Afirmou que já solicitou providências ao SAAETRI que o informou da
realização de estudos para solucionar este problema, no entanto, devido a seriedade da questão tal fato precisa
ser corrigido com urgência. O Sr. Presidente o informou que caso a água estiver sendo contaminada, irá
procurar o Prefeito e o Diretor da Autarquia para imediatamente executarem essa obra, devido o mal que
está trazendo para a saúde dos munícipes. Mencionou que as novas calçadas que estão sendo feitas na cidade
terão rampas no mesmo nível da calçada que serão utilizadas para travessia dos pedestres e pelos portadores
de deficiência. Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos, marcou nova reunião para o dia 14 de outubro, terça-feira, no horário regimental e
encerrou a sessão com a oração do Pai Nosso.
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