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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 30
de outubro de 2018.

Aos trinta 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, realizouse 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 e Processos nºs 2122 e 2123/2018. O
Vereador Robson de Oliveira Souza justificou ausência do Vereador Clecius Silva de
Sousa. Em seguida, a palavra foi concedida ao Vereador Juarez de Souza Pereira
para que fizesse entrega de moção de aplausos os psicólogos Gisele Toledo Coelho,
Otávia Cristina Barros, Pedro Schimitz e Andrea Zanata em virtude dos relevantes
serviços prestados na área da psicologia clínica da rede municipal. Em seguida, fez
uso da palavra o Vereador Luiz Aberto Barbosa que cumprimentou os
homenageados, enaltecendo o trabalho realizado pelos mesmos, em especial na
reforma psiquiatra no Município. Na sequência, o Sr. Presidente colocou em votação
a inversão dos trabalhos, com a inclusão na pauta de votação dos processos que
concedem títulos de cidadania e mérito legislativo. Após aprovação dos senhores
edis, passou-se à Ordem do Dia: Processo nº 2100/2018- Projeto de Decreto
Legislativo, de autoria do Vereador Rozemar Duarte Neves, que concede Título de
Cidadão trirriense ao Sr. Francisco de Oliveira Brasil; 2123/2018- Projeto de
Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Fabiano Oliveira Pereira, que concede
Título de Cidadão Trirriense ao Sr. Gustavo Rodrigues Guimaraes; 2075/2018Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Claudio Roberto Pereira que
concede Título de Cidadã Trirriense a professora Cláudia Carvalho Martins;
2076/2018 - Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Claudio Roberto
Pereira, que concede Título de Cidadão Trirriense ao Sr. Antônio Ponciano. Após
leitura dos pareceres, passou-se à discussão e votação única, sendo os projetos
aprovados por unanimidade. Processo nº 2122/2018- Projeto de Decreto Legislativo,
de autoria do Vereador Fabiano Oliveira Pereira, que concede Título do Mérito
Legislativo Prefeito Walter Gomes Francklin a Srª Edilaine da Conceição; 2101
/2018-Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do Vereador Rozemar Duarte
Neves, que concede Título do Mérito Legislativo Prefeito Walter Gomes Francklin a
Srª Jauseane Aparecida Vieira Novo; 2099 /2018- Projeto de Decreto Legislativo, de
autoria do Vereador Telmo Silva Cardoso, que concede Título do Mérito Legislativo
Prefeito Walter Gomes Francklin Dr. Frederico Salgueiro Castro. Após leitura dos
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pareceres, passou-se à discussão e votação única, sendo os projetos aprovados por
unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, passou-se às Pequenas Comunicações.
Fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira Pereira. Fez comentários a respeito
da reforma realizada pelo Executivo na Praça Dr. Antônio Mendes que foi
reinaugurada no final da semana próximo passado, afirmando que o espaço ficou
muito bonito e sem grandes custos para o Município. Lembrou que havia solicitado
ao Prefeito esta providência, mas o mesmo afirmou que no momento não era viável,
no entanto, passados alguns dias a reforma teve início, o que causou surpresa. Fez
críticas ao governo municipal, afirmando que as obras que vem solicitando não estão
sendo atendidas, dentre elas, o asfaltamento para uma via no bairro Moura Brasil,
essa incluída no orçamento impositivo. Disse que precisa ser feito um cronograma, a
fim de que os vereadores possam ter ciência do que está previsto acontecer, pois do
jeito que as coisas estão caminhando dá a impressão que os que falam mais alto
conseguem suas realizações. Falou que a Lei Orçamentária para o ano em curso,
onde estão as emendas impositivas, não está sendo cumprida. Manifestou sua
satisfação com a eleição de Jair Bolsonaro para presidente do País, a partir de 2019,
e a seguir discorreu sobre essa vitória e as mudanças que advirão com esse cidadão
comandando a Nação, afirmando que o momento agora é de pregar a união entre os
brasileiros a fim de que se busque viver dias melhores. Também cumprimentou a
população do Estado do Rio pela eleição de um governador que não pertence ao
Partido que há alguns anos vem comandando o Estado e que tanto mal causou à
população. No decorrer do seu pronunciamento fizeram uso da palavra os
Vereadores Luiz Alberto Barbosa e Juarez de Souza Pereira. Em seguida, fez uso da
palavra o Vereador Rogerio Camarinho Tavares. Falou da sua satisfação com a
democracia brasileira que permite que todos se manifestem com liberdade,
expressando suas opiniões. Disse torcer que dias melhores venham para os
brasileiros. Falou que seu candidato ao Governo, Eduardo Paes, apesar de ser o mais
preparado para o cargo não saiu vencedor e o povo demonstrou querer mudanças,
vontade que todos precisam respeitar. Falou que no dia 09 de novembro estará
sendo inaugurada a praça e o parquinho, no Barros Franco, e ressaltou que todos os
recursos para essa obra foram obtidos através de seus esforços e da comunidade
local. Concluiu sua fala afirmando que os mal políticos foram banidos pelos
eleitores, mas lembrou que existem pessoas boas, honestas e trabalhadoras nos
partidos políticos. Em aparte fez uso da palavra o Vereador Fabiano Oliveira
Pereira. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador Luiz Alberto Barbosa.
Lembrou que no próximo dia 01 de novembro estará acontecendo a audiência
pública promovida pela Comissão que trata do assunto referente à COSIP,
oportunidade em que convidou a todos para que se façam presentes a fim de tratar
desse assunto de grande relevância. Fez comentários a respeito do projeto da Lei
Orçamentária que encontra-se nesta Casa para ser apreciado e comentou que todos
os edis devem estudar a matéria afim de apresentar as emendas impositivas ao
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mesmo. A seguir, fez uso da palavra o Vereador Robson de Oliveira Souza.
Discorreu a respeito da parada do ônibus da Viação Progresso que faz a linha de
Juiz de Fora para embarque/desembarque, dizendo que tem causado transtornos
aos passageiros uma vez que só podem ter acesso ao coletivo na rodoviária ou em
alguns pontos que ficam bem distantes do centro e solicitou o apoio de seus pares
para que consigam reverter esta questão. Em sua fala o Orador concedeu aparte ao
Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. O Presidente ao fazer uso da palavra
cumprimentou o Executivo pela revitalização da Praça Dr. Antônio Mendes, uma
obra que foi alvo de requerimentos dos vereadores, dentre eles, o ex-vereador
Hedilio de Araújo Cortez que sempre pedia por essa melhoria. Falou que o Vereador
Rafael Brasiel Rinaldi e ele próprio, orador, direcionaram algumas verbas de suas
emendas ao orçamento para que essa obra se tornasse uma realidade. Mencionou a
Praça no bairro Triângulo que também foi concluída pelo atual governo, através de
recursos próprios. Disse que teve a honra de visitar as novas instalações da
Secretaria de Educação, momento em que conheceu o espaço que ficou muito
agradável. Deu ciência aos presentes que a creche no bairro Purys irá receber as
melhorias apontadas nas emendas ao orçamento, de autoria dos vereadores Josimar
Ribeiro Alves e do Orador. Manifestou seu contentamento com a eleição do
presidente e do governador do Estado, e desejou que o País possa realmente
progredir. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Josimar Ribeiro Alves que se
manifestou a respeito da creche no bairro Purys dizendo que essa obra é muito
esperada na comunidade. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Fabiano
Oliveira Pereira que discorreu sobre o projeto que diz respeito a Guarda Municipal
e que fará um convite aos interessados para que possam vir conversar com a
Comissão de Justiça para que esclareçam suas dúvidas sobre a matéria ligada aos
mesmos. O Sr. Presidente solicitou dos edis empenho nas matérias a fim de sejam
votadas. Anunciou que o processo nº 2060/2018, de autoria do Vereador Juarez de
Souza Pereira, será apreciado na reunião da próxima terça-feira. 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 01 de novembro, terça-feira, no horário
regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

_____________________
Presidente

____________________
2º Secretário

