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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 06
de setembro de 2018.

Aos seis dias do mês de setembro 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 Juarez de Souza Pereira 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, indicações dos senhores edis e Processo nº 1947/2018. O Sr. Presidente convocou,
verbalmente, o diretor do SAAETRI, Sr. Alberto da Silva Lavinas, para que possa vir a esta Casa, em dia e
hora a serem agendados, a fim de que possa esclarecer o motivo das constantes interrupções no abastecimento
de água na cidade, no que foi apoiado pelos Vereadores Josimar Ribeiro Alves e Robson de Oliveira Souza. O
Vereador Rogerio Camarinho Tavares, ao fazer uso da palavra pela ordem, informou que é justa a
convocação para que se possa ter detalhes do que está ocorrendo, mas informou que o Município carece de um
novo centro de tratamento, pois o atual não está atendendo satisfatoriamente à população. Requereu,
verbalmente, que fosse encaminhado ofício ao Sr. Prefeito, junto à Secretaria de Serviços Públicos, solicitando
que fosse feita limpeza geral no telhado da capela mortuária, pois quando chove o local apresenta várias
goteiras. O Sr. Presidente justificou as ausências dos Vereadores Isaias de Oliveira, Fabiano Oliveira Pereira e
Luiz Alberto Barbosa. Em seguida, a palavra foi concedida ao Vereador Cláudio Roberto Pereira para que
pudesse fazer a entrega de moção de aplausos ao ex-vereador e ex-presidente desta Casa, Rubens Cesar
Misael, em virtude de ter denominado a sede desta Casa de leis com o nome do saudoso José Moacyr Pereira.
A seguir, fizeram uso da palavra os Vereadores Rogerio Camarinho Tavares, Robson de Oliveira Souza e
Rozemar Duarte Neves que cumprimentaram o homenageado. Logo após, o Sr. Presidente fez a leitura do
processo nº 1942/2018, de autoria do Vereador Clecius Silva de Sousa, que solicita afastamento temporário
desta Casa de Leis, a partir de 07 de setembro até 08 de outubro, para tratar de motivos particulares.
Continuando à reunião, o Sr. Presidente fez a entrega de moção de aplausos ao jovem Misael do Nascimento
dos Santos, por ter conquistado o campeonato no evento de ideias inovadora para Três Rios. Logo após, fez
uso da palavra o homenageado que agradeceu o reconhecimento desta Casa ao trabalho que desenvolve. A
seguir, fez uso da palavra ao Vereador Juarez de Souza Pereira que cumprimentou o homenageado por essa
grande conquista. Após as homenagens, o Sr. Presidente informou que serão apreciadas na próxima reunião
as Contas referentes aos exercícios de 2015 e 2016, do ex-prefeito Vinicius Farah. A seguir, fez uso da palavra
o Vereador Claudio Roberto Pereira. Informou que estará sendo realizado o Seminário de Pesquisadores do
Vale do Paraíba, que acontecerá em Piraí, no dia 22 do mês em curso, e manifestou sua vontade de
representar esta Casa neste evento. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira,
manifestou repudio com o fato que ocorreu com o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, desejando breve
recuperação ao mesmo. O Sr. Presidente solicitou que ficasse registrado que o ex-prefeito Vinicius Farah, se
desejar, poderá apresentar defesa oral na próxima reunião, tendo um tempo de 15 minutos para fazê-lo. Fez
comentários a respeito do atentado ocorrido na cidade de Juiz de Fora com o candidato Bolsonaro, dizendo
ser algo lamentável que fere a democracia e que o autor dessa barbárie seja punido de forma exemplar. Em
seguida, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado e, após execução do Hino Nacional Brasileiro, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos, marcou nova reunião para o dia 11 de setembro, terça-feira, no
horário regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.
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