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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 12
de abril de 2018.
Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito 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 Vereador Luiz
Alberto Barbosa fez a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida, o Sr. 1º 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. 2º Secretário fez a leitura do expediente que
constou de correspondências recebidas e indicações dos senhores edis. Em seguida, o Sr.
Presidente convidou a Secretária de Saúde, Alessandra da Silva Ferreira, para que pudesse
estar fazendo a apresentação do Relatório referente ao 3º quadrimestre de 2017. Após a
explanação detalhada da Secretária, fizeram uso da palavra os vereadores Robson de
Oliveira Souza, Luiz Alberto Barbosa, Rogério Camarinho Tavares, Francisco Carlos
Gama, Claudio Roberto Pereira, Rozemar Duarte Neves e o Presidente Nilcelio Carvalho
de Sá. Após as consideraçõs finais da Secretária, o Sr. Presidente agradeceu a presença de
toda a equipe da Secretaria de Saúde, elogiando o excelente trabalho realizado pela atual
gestão. O Vereador Rogério Camarinho Tavares, ao fazer uso da palavra, agradeceu a
Secretária pela disposição em ajudar sempre que solicitada. O Sr. Presidente informou que
estava retirando da pauta de votação o projeto de lei, de autoria do Vereador Rozemar
Duarte Neves, que precisou se ausentar neste momento, em virtude de falecimento na
família. Não havendo oradores inscritos nas Pequenas Comunicações, o Sr. Presidente
registrou a presença dos alunos Eduardo Francisco França e João Pedro Leal Costa,
informando que ambos realizaram um trabalho escolar relacionado às águas, onde usaram
projeto de lei de autoria do Presidente, que versa sobre reaproveitamento das águas
pluviais e, na oportunidade, parabenizou as crianças pela dedicação e empenho na
confecção dessa atividade escolar, demonstrando preocupação com o meio ambiente.
Informou que o Processo 1456/2018, estará na Ordem do Dia da próxima reunião e
justificou as ausências dos vereadores Fabiano Oliveira Pereira, Jonas Mascarenhas
Macedo e Juarez de Souza Pereira, que estão representando esta Casa em Brasília, Josimar
Ribeiro Alves por problemas particulares e Clecius Silva de Souza por estar representando
esta Casa no Rio de Janeiro.Em seguida não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o dia 17 de abril,
terça-feira, no horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.
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