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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 27
de setembro de 2018.

Aos vinte e sete 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 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, indicações dos senhores edis,
balancete contábil da Câmara Municipal referente a agosto/2018 e Processos nºs 2015/2018.
Logo após, o Sr. Presidente fez a entrega de moção de aplausos ao Presidente do Conselho
Regional de Contabilidade, Sr. Valdir Jorge Ladeira dos Santos, pela excelência no
trabalho desempenhado pelos profissionais que atuam na área contábil. A seguir, fizeram
uso da palavra os vereadores Luiz Alberto Barbosa, Juarez de Souza Pereira, Fabiano
Oliveira Pereira que enalteceram a importância da categoria, bem como a relevância do
serviço oferecido. Logo após, o homenageado fez uso da palavra e discorreu a respeito do
trabalho desenvolvido pelos contadores e agradeceu a honraria recebida. Na sequência, o
Presidente fez a entrega de moção de aplausos ao Professor Gustavo Tomaz de Souza em
virtude da relevância do trabalho realizado junto aos deficientes auditivos. Em seguida, fez
uso da palavra os Vereadores Luiz Alberto Barbosa, Geraldo dos Santos e Juarez de Souza
Pereira que parabenizaram o homenageado pela dedicação na causa que abraçou. A seguir,
o homenageado agradeceu a honraria recebida e interpretou as palavras de duas
convidadas presentes que se comunicaram, através do sinal libras, informando as
dificuldades enfrentadas pelos surdos e solicitando ajuda para que possam se integrar à
sociedade. O Sr. Presidente falou de sua emoção em participar deste momento, juntamente
com todos os edis que também ficaram sensibilizados, e disse esperar que esse sentimento
faça todos refletir no que se pode fazer para colaborar. Não havendo oradores inscritos nas
Pequenas Comunicações, passou-se à Ordem do Dia. O Sr. Presidente informou que a
Procuradora do Município e o representante da CODETRI já haviam entregues neste dia
os documentos solicitados pelos edis, que dizem respeito à Mensagem nº 049/2017 e por este
motivo retornaria com o projeto para a Ordem do Dia desta reunião. Pela ordem, fez uso
da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza. Informou que os documentos realmente
chegaram, porém, ainda há alguns requerimentos que guardam respostas e solicitou que o
projeto fosse apreciado na próxima reunião. Pela ordem, fizeram uso da palavra os
Vereadores Fabiano Oliveira Pereira, que se posicionou a favor da matéria a ser apreciada
nesta oportunidade, e Luiz Alberto Barbosa, que concordou com o solicitado pelo Vereador
Robson de Oliveira Souza, onde o mesmo pediu mais um tempo para ser analisada. A
seguir, o Sr. Presidente, em atendimento a maioria dos edis, retirou o projeto de pauta e o
colocou na Ordem do Dia da próxima reunião. Pela ordem, fizeram uso da palavra os
vereadores Isaias de Oliveira e Rogerio Camarinho Tavares. O Sr. Presidente anunciou que
os Processos nºs 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006/2018 também estarão na pauta de
votação da próxima reunião e solicitou que os vereadores analisassem o projeto de Lei,
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encaminhado pela Mensagem nº 052/2018, a fim de que possam dirimir dúvidas a respeito
da matéria para que possam apreciá-la o mais breve possível. 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 02 de outubro, terça-feira, no horário regimental e
encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente
____________________
2º Secretário

