REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Câmara Municipal de Pinheiral

Ata da 60ª Sessão Ordinária,
2º

Período,

da

1ª

Sessão

Legislativa, da 6ª Legislatura,
realizada dia 10/10/2017, na
forma abaixo:

Aos dez dias do mês de outubro do ano de 2017, às 19:00 horas,
nesta Cidade de Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro, na sede
provisória da Câmara Municipal, sito à Rua Benedito Francisco Vicente
da Silva, nº 80, bairro Rolamão, Pinheiral - RJ, realizou-se a 60ª
Sessão Ordinária, 2º Período. Assumindo a Presidência da Mesa
Diretora, o Sr. Richard Cortes de Brito solicitou ao Sr. Vereador
Secretário que procedesse a chamada nominal para efeito de quórum
regimental. Procedida à chamada, constatou-se a presença da
totalidade dos Srs. Vereadores. Havendo quórum, o Sr. Presidente
declarou aberto os trabalhos e colocou em discussão a ata da 59ª
Sessão Ordinária, realizada dia 09/10/2017, às 19:00 horas. Não
sendo a ata retificada, nem impugnada, foi aprovada. A seguir foi lido
o expediente que constou: Indicações nº 215/2017 e nº 216/2017
ambas de autoria do Vereador Müller Adriano da Fonseca; Indicações
nº 217/2017 e nº 218/2017 ambas de autoria do Vereador Jordácio
Elias Mendonça. Terminado o expediente passou-se para a ordem do
dia. Em Segunda Discussão e Votação o Projeto de Decreto
Legislativo nº 002/2017, que “Concede Título de Cidadão Honorário
Pinheiralense ao Sr. Euvaristo Marques”, que submetido à discussão o
Vereador Anderson Costa Alonso fez uso da palavra; disse: “Entrei
com este Projeto de Lei para dar o Título de Cidadão Pinheiralense ao
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Sr. Euvaristo Marques por vários motivos: a interlocução e articulação
política junto ao Deputado Edson Albertassi na busca do recurso
estadual que construiu a Ponte do Bairro Goiabal, na área rural deste
Município; a participação direta no grupo de moradores da área rural
que, em conjunto com a Prefeitura Municipal e a Companhia Estadual
de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro – CEDAE, ampliaram
as tubulações de abastecimento de água para os moradores da área
rural; trabalhou como voluntário no abastecimento de água potável
dos moradores da área rural por meio de caminhão pipa; lutou pela
implantação da rede elétrica na Estrada Alberto Eiras e Goiabal; foi
Conselheiro no Orçamento Participativo no anos de dois mil e
quatorze e dois mil e dezesseis, tendo representado a área rural
neste contexto, além de acompanhar e fiscalizar todas as obras que
ocorreram neste programa. O Sr. Euvaristo, hoje, ainda é o
Presidente da Associação do Bairro Goiabal. Participou de vários
órgãos representativos na sociedade pinheiralense como: o Conselho
Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e
o Conselho Municipal da Cidade. Trata-se de um pessoa de boa índole
o qual sempre batalhou na luta pela melhoria de diversas áreas na
Cidade em que vivemos. E tudo isso sem nenhum tipo de recurso
financeiro. Então, eu achei, até muito pouco o que estou fazendo,
mas eu gostaria de deixar registrado essa pessoa que mora desde
dois mil e um aqui em Pinheiral. É tido como pinheiralense não só
pessoas que nasceram e foram criadas aqui, mas quem gosta e faz
alguma coisa pela cidade. O que eu li hoje é um resumo do que ele
fez. Peço aos nobres colegas para que votem junto comigo para este
Título de Cidadão Pinheiralense para o Sr. Euvaristo, porque de fato
ele é merecedor. Muito obrigado, Sr. Euvaristo, por tudo”! A
Vereadora Carmen Lúcia Costa de Carvalho fez uso da palavra; disse:
“Primeiramente, eu quero parabenizar o Vereador Costa Alonso pela
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iniciativa e parabenizar também o Sr. Euvaristo por sua atitude, pela
sua forma de agir pensando na comunidade. E que o senhor seja
sempre essa pessoa que pensa no bem comum. Muito obrigada”. O
Vereador Luiz Carlos da Silva fez uso da palavra; disse: “Eu quero
parabenizar o Vereador Costa Alonso pela iniciativa desse Título e o
Sr. Euvaristo é merecedor”. O Vereador Jordácio Elias Mendonça fez
uso da palavra; disse: “Eu gostaria de parabenizar o Vereador Costa
Alonso por estar dando este Título ao Euvaristo. Quero dizer ao
Euvaristo: meus parabéns, você é um guerreiro, um merecedor que
luta pelo seu bairro. Meus parabéns”! O Vereador Richard Cortes de
Brito fez uso da palavra; disse: “Euvaristo, parabéns pelo Título. É
mais do que merecedor. Parabéns também, Vereador, pela iniciativa
do Projeto”. Em Votação foi aprovado por 9X0 votos, com o voto do
Presidente. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou
encerrada a Sessão ficando os Srs. Vereadores convocados para a
61ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 16/10/2017, às 19:00
horas. Eu, Anderson Costa Alonso, Secretário, lavrei a presente ata
que vai assinada por mim.
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