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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 20
de abril de 2017.
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete 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
Nilcelio Carvalho de Sá. Havendo número legal, o Sr. Presidente deu por iniciada a reunião
convidando o Vereador Luiz Alberto Barbosa para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Logo após, o
1º Secretário fez a leitura da Ata da reunião anterior que, após ser colocada em discussão e votação,
foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. 2º Secretário fez a leitura do expediente que
constou de correspondências recebidas, indicações legislativas e balancete contábil da Câmara
Municipal referente ao mês de março/2017. Logo após, passou-se as Pequenas Comunicações. Fez
uso da palavra o Vereador Clecius Silva de Sousa. Falou que seu desabafo na última reunião, onde
mencionou que em virtude do Executivo não atender suas reivindicações em prol da comunidade do
bairro Monte Castelo e adjacências estaria fazendo oposição ao Governo foi benéfico, pois o Chefe
do Executivo o contatou e disse que conta com seu apoio e de seu Partido -PTB - nesta Casa e, em
atendimento a seus pedidos tiveram início os serviços de limpeza no bairro, oportunidade em que o
orador registrou seus agradecimentos ao Prefeito e ao Secretário de Serviços Públicos, Aroldo Lima,
por ter cumprido o prometido quando informou ao edil que após o carnaval estaria realizando este
serviço nessa localidade, atendendo assim as solicitações dos moradores. Logo após, fez uso da
palavra o Vereador Rogério Camarinho Tavares. Justificou as ausências dos vereadores Josimar
Ribeiro Alves e Francisco Carlos Gama, que encontram-se na cidade do Rio de Janeiro.
Cumprimentou o Vereador que o antecedeu por ter obtido êxito em suas solicitações, diferente do
que ocorreu com o orador que teve este tipo de serviço iniciado no bairro, depois foi suspenso, indo
a equipe para outros bairros da cidade e até o presente momento o serviço não foi concluído, mas
quando acontecer o término ele irá agradecer ao Secretário. Disse que a seu ver o que está
ocorrendo é uma retaliação, pois também é do PTB, mas não vota em bloco com ninguém nem
mesmo com seu par e continuará fazendo a cobrança necessária. Agradeceu ao Diretor do
SAAETRI por ter cumprido suas promessas com o edil, realizando diversos serviços no Loteamento
Barros Franco, obras essas que nem eram obrigações da Autarquia que com tanta competência vem
dirigindo. Finalizou sua fala afirmando que apesar de terem pensamentos diferenciados, todos são
amigos nesta Casa. O orador concedeu aparte ao vereador Juarez de Souza Pereira. Em seguida, fez
uso da palavra o Vereador Carlos Alberto Barbosa Domingues. Lembrou que dia 19 de abril é um
marco na história do País, pois registra os nascimentos do ex-presidente Getúlio Vargas, que deixou
seu nome realizado na história por seus grandes feitos e do cantor Roberto Carlos, grande
representante da MPB. Terminada as pequenas comunicações, o Vereador Clecius Silva de Souza,
pela ordem, fez uso da palavra justificando a ausência do Vereador Rafael Brasiel Rinaldi, que
encontra-se na ALERJ. Também foi justificada, pelo Sr. Presidente, a ausência do Vereador
Fabiano Oliveira Pereira que encontra-se no TCE. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador
Juarez de Souza Pereira que em sua fala registrou a presença do novo Presidente da AMA Pilões,
Sr. Mauricio, momento em que desejou pleno êxito em sua gestão. Fez uso da palavra, pela ordem, o
Vereador Rozemar Duarte Neves que registrou orgulhosamente a presença de seu filho nesta
reunião legislativa. Pela ordem, o Vereador Clecius Silva de Sousa também registrou as presenças
do Presidente e do Secretário do PTB, Professor José Luiz (Juquinha) e Gildo, respectivamente,
bem como do Itamar, morador do bairro Monte Castelo. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador
Luiz Alberto Barbosa que apelou a todos que compareçam na Audiência Pública que acontecerá
nesta Casa na próxima quarta-feira, dia 26, onde se tratará a respeito da Reforma da Previdência.
O Sr. Presidente, ao fazer uso da palavra, justificou sua ausência na eleição da diretoria da
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Associação do bairro Pilões. Falou que se espera que o governo Josimar Sales seja vitorioso, pois
quem ganha é a população trirriense. Disse ao Vereador Rogério Camarinho Tavares que esta Casa
estará aguardando os jovens que serão agraciados com a moção de aplausos na próxima terça-feira.
Em seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado o Sr. Presidente agradeceu a presença
de todos, marcou nova reunião para o dia 25 de abril, terça-feira, no horário regimental e encerrou
a sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
________________________
2º Secretário

