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Ata da Reunião Ordinária realizada no dia 21
de novembro de 2019.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove 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 Rogerio Camarinho Tavares.
Havendo número legal, o Vereador Luiz Alberto Barbosa fez a leitura da Bíblia
Sagrada. Em seguida o Sr. 2º 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. 1º Secretário fez a leitura do expediente que constou de correspondências recebidas,
indicações dos senhores edis e processos nºs 3431, 3422 e 3432 /2019. A seguir, após
aprovação dos edis, foi aberta a Ordem do Dia com apreciação dos seguintes projetos:
Processo nº 3431 /2019- Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Mesa Diretora e
demais edis, concedendo Título de Cidadão Trirriense ao Governador do Estado do Rio
de Janeiro, Dr. Wilson José Witzel, e dá outras providências. Após leitura do parecer
passou-se à discussão. Fizeram uso da palavra os vereadores Robson de Oliveira Souza
e Juarez de Souza Pereira. Em seguida, passou-se à votação, sendo o projeto aprovado
por unanimidade. Processo nº 3432 /2019 - Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da
Mesa Diretora e demais edis, concedendo Título de Cidadão Trirriense ao Dr. Edmar
Santos e dá outras providências. Após leitura do parecer passou-se à discussão e
votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Processo nº 3422/2019 - Projeto de
Decreto Legislativo, de autoria da Mesa Diretora e demais edis, concedendo Título de
Cidadão Trirriense ao Sr. Sérgio Ferreira Gomes. Após leitura do parecer passou-se à
discussão. Fizeram uso da palavra os Vereadores Nilcelio Carvalho de Sá, Juarez de
Souza Pereira, Rozemar Duarte Neves, Luiz Alberto Barbosa, Robson de Oliveira
Souza, Claudio Roberto Pereira e Josimar Ribeiro Alves. Em seguida passou-se à
votação, sendo o projeto aprovado por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, o Sr.
Presidente justificou a ausência do vereador Clecius Silva de Sousa. Pela ordem, fez uso
da palavra o Vereador Juarez de Souza Pereira. Informou que a Secretária de Saúde já
transferiu o atendimento da UPA para o hospital de campanha, a fim de que possa ter
início as obras da reforma da Unidade e, na oportunidade, desejou que tudo transcorra
da melhor maneira possível para a população que será atendida provisoriamente nesse
espaço. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Nilcelio Carvalho de Sá. Também se
manifestou a respeito das obras na UPA, mencionando que as adaptações serão feitas e
algumas críticas poderão ocorrer, mas deve-se ficar atento para que se possa ter
sabedoria para fazer as devidas verificações, uma vez que as obras da Unidade são
extremamente necessárias. Pela ordem, fez uso da palavra o Vereador Luiz Alberto
Barbosa. Atendendo à solicitação do Presidente que estará na próxima semana em
viagem, está agendando para o dia 03 de dezembro a votação do projeto de lei que
dispõe sobre o parcelamento do solo e no dia 05 de dezembro será apreciado o projeto
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de lei referente à Lei de Diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária/2020. Alertou
seus pares pra que providenciem as emendas referentes às matérias e as entreguem à
Comissão de Justiça/Redação para serem incluídas no Processo. Pela ordem, fez uso da
palavra o Vereador Rozemar Duarte Neves. Agradeceu ao Secretário de Serviços
Públicos por informá-lo que no próximo sábado será feito um serviço de mutirão de
limpeza no Pátio da Estação e no Morro Áureo. A seguir, o Sr. Presidente informou que
na próxima semana estará representando esta Casa em Brasília. Em seguida, não
havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de
todos, marcou nova reunião para o dia 26 de novembro, terça-feira, no horário
regimental e encerrou a Sessão com a oração do Pai Nosso.

___________________
Presidente

__________________
2º Secretário

