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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 02
de outubro de 2018.

Aos dois dias do mês de outubro 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. O Sr. Presidente lembrou que
esta Casa encaminhou ofício ao Ministério Público Eleitoral solicitando informações a
respeito da possibilidade de se realizar audiência pública, pela Comissão que trata de
assuntos relacionados à COSIP, em virtude da proximidade da eleição e informou que
chegou a resposta onde o MP orienta a não realizar a audiência até os término do pleito
eleitoral. Pela ordem fizeram uso da palavra os vereadores Juarez de Souza Pereira e Luiz
Alberto Barbosa que se manifestaram a respeito do oficio lido. Após os vereadores
aprovarem a inversão dos trabalhos, passou-se à Ordem do Dia: atendendo ao pedido dos
vereadores, o Sr. Presidente retirou a Mensagem nº 049/2017 de pauta, retornando na
próxima terça-feira para ser apreciada. Processo nº 2006/2018 - Projeto de Decreto
Legislativo, de autoria da Mesa Diretora e endossada pelos demais edis, que concede
Comenda Barão Ribeiro de Sá ao Padre Medoro de Oliveira Souza Neto. Após leitura do
parecer passou-se à discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Luiz Alberto Barbosa,
Rogerio Camarinho Tavares, Josimar Ribeiro Alves, Francisco Carlos Gama, Geraldo
Souza, Rozemar Duarte Neves, Juarez de Souza Pereira, todos em suas falas elogiaram o
nome apontado para receber a honraria máxima desta Casa. Em seguida passou-se à
votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Processo nº 2001/2018- Projeto de
Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Jonas Mascarenhas Macedo, que concede o
Título de Mérito Legislativo Prefeito Walter Gomes Francklin ao Sr. Jorge Fernando
Paschoal; Processo nº 2002/2018 - Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Mesa
Diretora, que concede Título de Mérito Legislativo Prefeito Walter Gomes Francklin ao Sr.
Valdonier da Silva. Após leitura dos pareceres passou-se à discussão e votação em bloco,
sendo os projetos aprovados por unanimidade. Processo nº 1999/2018- Projeto de Decreto
Legislativo, de autoria do Vereador Luiz Alberto Barbosa, que concede Título de Cidadão
Trirriense ao Dr. Rodolfo Martelo de Souza; Processo nº 2004/2018 Projeto de Decreto
Legislativo, de autoria do Vereador Jonas Mascarenhas Macedo, que concede Título de
Cidadão Trirriense ao Sr. Antônio Carlos de Oliveira Vinagre. Após leitura do parecer,
passou-se à discussão e votação em bloco, sendo os projetos aprovados por unanimidade.
Terminada a Ordem do Dia, passou-se a Pequenas Comunicações. Fez uso da palavra o
Vereador Juarez de Souza Pereira. Citou que o orçamento impositivo foi uma conquista
dessa legislatura, mas demonstrou sua preocupação com relação à execução das emendas
apresentadas, tendo em vista a proximidade do fim do ano. Falou que com relação as que
apresentou, quase todas apontadas para a saúde, uma solicitava obras para um pequeno
trajeto em uma rua, melhoria que não foi realizada. Disse que sua preocupação maior é
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com relação à saúde, onde solicitou restabelecimento de serviços de fisioterapia em alguns
locais, além de veículo para transporte de prótese, entre outros. Apelou ao Executivo,
através da Secretaria de Fazenda que dê condições para que aconteça os empenhos e as
emendas sejam atendidas, pois a necessidade da população é muito grande. Concluiu sua
fala dizendo que acredita que o Sr. Prefeito irá se empenhar para que tudo seja resolvido,
pois caso isso não aconteça será um retrocesso nessa grande conquista, além de uma grande
decepção, e que deve haver um esforço mútuo no sentido de que o orçamento impositivo
seja cumprido. Orador concedeu apartes aos Vereadores Robson de Oliveira Souza,
Josimar Ribeiro Alves, Jonas Mascarenhas Macedo e Rogerio Camarinho Tavares. O Sr.
Presidente ressaltou sua participação em um evento realizado no Entrerriense F.C em
comemoração ao Dia do Idoso, onde vários atividades foram realizadas para os mesmos e,
na oportunidade, cumprimentou a todos os organizadores pelo excelente festa, onde houve
uma grande demonstração de amor e carinho para com os idosos. O Sr. Presidente lembrou
que há um processo de Resolução, de autoria da Mesa, que diz respeito a implantação do
ponto eletrônico nesta Casa e solicitou aos edis que o analisem para que possa colocar na
ordem do dia da próxima terça-feira e a seguir, justificou as ausências dos vereadores
Fabiano Oliveira Pereira e Claudio Roberto Pereira. Em seguida, não havendo mais
nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e marcou
nova reunião para o dia 04 de outubro, quinta-feira, no horário regimental e encerrou a
Sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente

____________________
2º Secretário

