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Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim
ATA DA 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016 – 2º PERÍODO
LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – RIO DE JANEIRO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no Art. 39, II e XII da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim e
Anexo III da Lei Complementar nº 194 de 09 de julho de 2015,
RESOLVE:
EXONERAR os abaixo relacionados dos cargos de ASSESSORES POLÍTICOS dos vereadores
ocupantes das cadeiras da Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ, Símbolo CC, Nível CC-3,
com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2016.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016
ADEMYR GOMES FARIAS
PRESIDENTE
Republicado por incorreção
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PORTARIA N° 20/2016
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no Art. 39, II e XII da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim e
artigos 61, I c/c art. 62 e seus parágrafos da Lei Complementar 01, de 19 de junho de 1991, e
em consonância com os processos n° 467/2016, 468/2016, 469/2016 e 470/2016:
RESOLVE:
INCORPORAR com base nos artigos 61, I c/c art. 62 e seus parágrafos da Lei Complementar
01, de 19 de junho de 1991 à remuneração dos servidores abaixo citados, gratificação pelo
exercício das funções gratificadas, Símbolo F.G., Nível FG-1 e Símbolo F.G., Nível FG-2, com
efeitos a partir de 22 de dezembro de 2016.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2016
ADEMYR GOMES FARIAS
PRESIDENTE
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RESOLUÇÃO Nº 004/2016, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.
Aprova a Prestação de Contas do Prefeito Paulo Vieira de Barros, referente ao exercício de
2015.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM.
Faço saber que a Câmara Municipal de Bom Jardim aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:
Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas da Administração Financeira do Poder Executivo do
Município de Bom Jardim, referentes ao exercício de 2015 de responsabilidade do Prefeito
Senhor PAULO VIEIRA DE BARROS, nos termos do PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL,
com Ressalvas, Determinações, Recomendação e Comunicações emitido pelo egrégio
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 26 de julho de 2016,
Processo nº 209.773-3/2016.
Art. 2º - A Presidência da Câmara Municipal mandará providenciará a publicação da presente
Resolução, remetendo cópia ao egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio De Janeiro,
para que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos.
Art. 3º - EstaResolução entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM – RJ, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016.
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Ata da Sessão da Câmara Municipal de Bom Jardim, RJ, realizada em 15 de dezembro de
2016, referente ao 2º Período Legislativo de 2016.
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, em Bom Jardim, Estado do
Rio de Janeiro, na sede da Câmara Municipal, às dezoito horas, realizou-se a 36ª Sessão Ordinária
do Segundo Período Legislativo do ano de dois mil e dezesseis, sob a Presidência do Vereador
Ademyr Gomes de Faria. Dando início, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário,
Vereador Carlos Gastão Pinto Carrilho, que verificasse a presença dos Senhores Vereadores
para fins do disposto no artigo 102, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jardim.
O Senhor 1º Secretário procedeu a chamada dos pares e verificou através da lista de presença
que se encontravam no plenário todos os Senhores Vereadores, e havendo quórum para deliberar
o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão Ordinária. O Senhor Presidente solicitou
ao Senhor 1º Secretário que procedesse com a leitura do Expediente do Dia, dele constando o
seguinte: Leitura da Ata da Sessão anterior a qual depois de lida e colocada em discussão, sem
que houvesse opinião divergente, foi votada e aprovada por unanimidade. Correspondência
Recebida: Mensagem nº 033/2016: Projeto de Lei que dispõe sobre o reparcelamento de débitos
do Município de Bom Jardim – RJ com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – e dá
outras providências. Autor: Poder Executivo. Mensagem nº 034/2016: Projeto de Lei que autoriza
a concessão de subvenção à entidade voltada às atividades assistenciais e ao desenvolvimento
sociocultural em nosso Município. Autor: Poder Executivo. Resolução nº 004/2016: Prestação
de Contas do Prefeito Paulo Vieira de Barros, referente ao exercício de 2015. Autor: Comissão
de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei: Denomina de Janir Feliz Loureiro, a Rua ao lado do
campo de futebol de São José do Ribeirão, que dá acesso à Rua Manoel Vieira Batista, em São
José do Ribeirão, 2º Distrito de Bom Jardim. Autor: Valadar Cardoso. Ofício nº 1009/2016: do
Dr. Luiz Fernando Amoedo, DD. Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela
Coletiva do Núcleo Cordeiro (IC nº 084/2014 – (Bom Jardim – Meio Ambiente), requisitando com
fundamento no art. 35, I, “b”, da Lei Complementar nº 106/2003, para que, no prazo de sessenta
dias, informe se o Projeto de Lei Complementar (Dá nova redação aos artigos 5º, 6º e 7º, da Lei
Complementar nº 108, de 04 de dezembro de 2009 e dá outras providências do ano de 2016, já
foi aprovado pela Casa Legislativa, encaminhando, em caso positivo, cópia da respectiva Lei
aprovada. Comunicado nº CM203674/2016: do Ministério da Educação: informando liberações
de recursos financeiros para o Município de Bom Jardim. Correspondência Expedida: GABINETE
DA PRESIDÊNCIA: Ofício nº 148/2016: Faz comunicações de matérias aprovadas pela Câmara
Municipal (Mensagens nº 024, 026 e 032/2016) ao Exmº. Senhor Prefeito Municipal. Em seguida
o Senhor Presidente passou ao período destinado ao Pequeno Expediente: Palavra do Vereador
José Nilton Pereira Pinto: Disse que gostaria de registrar a presença das autoridades eclesiásticas,
Padre Luiz Cláudio Azevedo de Mendonça, Padre Marcelo Roberto Talon de Oliveira. Registrar a
presença do Prefeito eleito, Antônio Gonçalves, ex-vereador Edilson Pereira Pinto, Presidente do
Bom-Previ, Ivanir Eledir Thuller e, pediu para perdoarem se tiver deixado de citar algum outro
nome. Falou para o Senhor Presidente que esse momento é destinado para que peça urgência
em duas matérias, mas gostaria de pedir a Vossa Excelência e a direção da Casa para quebrar o
protocolo, por uma razão que considera extremamente importante. Falou que era apenas para
pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de um dos maiores nomes da história desse País,
que é o Dom Paulo Evaristo Arns, que está sendo velado na Catedral da Sé, em São Paulo. Um
dos maiores defensores da democracia, dos direitos individuais de todo povo brasileiro, que ajudou
a fazer uma obra, um livro chamado: “Brasil Nunca Mais”, que todo amante da democracia deveria
ler, onde são expostas, as mazelas dos regimes ditatoriais. Então, um nome conhecido e
reconhecido internacionalmente, que aos noventa e cinco anos se foi, mas que deixa uma lacuna
na história e deixa ao mesmo tempo, um caminho recheado de passagem e ações que só orgulham
o povo brasileiro. Falou que o povo brasileiro, infelizmente, não tem muito hábito de enaltecer os
grandes nomes, mas acha extremamente importante, acha um dever desta Casa, para que fique
registrado nos anais da Casa, que a Câmara Municipal de Bom Jardim registrou o falecimento de
Dom Paulo Evaristo Arns. Disse que gostaria de pedir que os projetos de leis, objetos das
mensagens nº 33 e 34, sejam apreciados em regime de urgência urgentíssima. A Mensagem nº
33 dispõe sobre o reparcelamento de débitos do Município de Bom Jardim, com seu Regime
Próprio de Previdência Social, e dá outras providências, e a Mensagem n°34, traz o projeto de
lei, que autoriza a concessão de subvenção à entidade voltada às atividades assistenciais e ao
desenvolvimento sócio e cultural em nosso Município. Falou que o pedido de urgência é em
função de ser essa última sessão legislativa ordinária, para que a administração possa lá terminar
alguns trâmites burocráticos. Não havendo mais Vereadores inscritos para falar no Pequeno
Expediente, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que fizesse a chamada dos
Senhores Vereadores, havendo matérias a ser discutidas e votadas na presente Sessão. Havendo
quórum para deliberar, o Senhor Presidente passou ao período determinado à ORDEM DO DIA:
O Senhor Presidente colocou o Pedido de Urgência do Vereador José Nilton Pereira Pinto para
as Mensagens nº 033/2016: Projeto de Lei que dispõe sobre o reparcelamento de débitos do
Município de Bom Jardim – RJ, com seu Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – e dá
outras providências e nº 034/2016: Projeto de Lei que autoriza a concessão de subvenção à
entidade voltada às atividades assistenciais e ao desenvolvimento sociocultural em nosso Município,
de autoria do Poder Executivo. Colocado em discussão e sem que nenhum Vereador se
pronunciasse foi o mesmo colocado em votação e aprovado por unanimidade. Sobre a Mesa a
Resolução nº 004/2016: Prestação de Contas do Prefeito Paulo Vieira de Barros, referente ao
exercício de 2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. O Senhor Presidente
colocou a matéria em discussão e sem que nenhum Vereador se pronunciasse foi a mesma
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou o
Parecer Verbal da Comissão de Justiça e Redação para o Projeto de Lei: Denomina de Janir
Feliz Loureiro, a Rua ao lado do campo de futebol de São José do Ribeirão, que dá acesso à Rua
Manoel Vieira Batista, em São José do Ribeirão, 2º Distrito de Bom Jardim, de autoria do Vereador
Valadar Cardoso. COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: parecer favorável ao Projeto de Lei.
Sobre a Mesa o Projeto de Lei: Denomina de Janir Feliz Loureiro, a Rua ao lado do campo de
futebol de São José do Ribeirão, que dá acesso à Rua Manoel Vieira Batista, em São José do
Ribeirão, 2º Distrito de Bom Jardim, de autoria do Vereador Valadar Cardoso. O Senhor Presidente
colocou a matéria em discussão e sem que nenhum Vereador se pronunciasse foi à mesma
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou o
Parecer Verbal das Comissões para a Mensagem nº 034/2016: Projeto de Lei que autoriza à
concessão de subvenção a entidade voltada às atividades assistenciais e ao desenvolvimento
sociocultural em nosso Município, de autoria do Poder Executivo. COMISSÃO DE JUSTIÇA E
REDAÇÃO: parecer favorável à Mensagem. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:
parecer favorável à Mensagem. Sobre a Mesa a Mensagem nº 034/2016: Projeto de Lei que
autoriza a concessão de subvenção à entidade voltada às atividades assistenciais e ao
desenvolvimento sociocultural em nosso Município, de autoria do Poder Executivo. O Senhor
Presidente colocou a matéria em discussão e sem que nenhum Vereador se pronunciasse foi a
mesma colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente
solicitou o Parecer Verbal das Comissões para a Mensagem nº 033/2016: Projeto de Lei que
dispõe sobre o reparcelamento de débitos do Município de Bom Jardim – RJ, com seu Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS – e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo.
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: parecer favorável à Mensagem. COMISSÃO DE
FINANÇAS E ORÇAMENTO: parecer favorável à Mensagem. COMISSÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS: parecer favorável à Mensagem. COMISSÃO DE SAÚDE E
EDUCAÇÃO: parecer favorável à Mensagem. COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E POLÍTICA
URBANA: parecer favorável à Mensagem. Sobre a Mesa a Mensagem nº 033/2016: Projeto de
Lei que dispõe sobre o reparcelamento de débitos do Município de Bom Jardim – RJ, com seu
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – e dá outras providências, de autoria do Poder
Executivo. O Senhor Presidente colocou a matéria em discussão e sem que nenhum Vereador se
pronunciasse foi à mesma colocada em votação e aprovada por unanimidade. Não havendo
mais matérias a serem discutidas e votadas nesta Sessão, o Senhor Presidente passou para o
período determinado às Explicações Pessoais: Palavra do Vereador José Nilton Pereira Pinto:
Disse para o Senhor Presidente, que como hoje é a última sessão legislativa e, também o fim de
uma legislatura, queria apenas fazer algumas observações. Primeiramente, dizer que ficou muito
feliz com o Projeto de Lei, que apresentou na Casa e, que já foi transformado em Lei, pelo
Prefeito, Lei nº 1.487, de vinte e cinco de outubro, que preserva o Complexo Cultural de Bom
Jardim, antigo Zoológico, Galpão Cultural e a Fazenda Museu, que no artigo primeiro diz: que
incube ao Município de Bom Jardim, a manutenção, a preservação e guarda do complexo, que
inclui o Galpão Cultural, antigo Zoológico e o Museu Fazenda Bom Jardim, localizado na Rua
Luiz Corrêa, bem como suas dependências e áreas. Falou que nós temos hoje em nossa cidade,
um complexo cultural e um espaço invejado por outros Municípios, que precisa ser mantido e que
precisa ser conservado exatamente da forma como está. Disse que sempre falou que a Câmara
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de Vereadores é um lugar difícil de chegar, um lugar difícil de ficar e um lugar difícil de voltar.
Falou que amanhã após a diplomação e, a partir de janeiro, acha que será o Vereador mais
antigo dessa Casa, tendo em vista, que o Vereador Gastão, não estará, porque fez outra opção
e o Vereador Ademyr, que também não concorreu, acha que será o Vereador mais antigo dessa
Casa e, é claro, que a gente nessa caminhada, comete erros e comete acertos. Então, gostaria
de dizer a população de Bom Jardim, que é claro que errou algumas vezes, mas se errou, foi
acreditando que estava acertando, acreditando que era o melhor. Nesse sentido gostaria de
agradecer imensamente a população de Bom Jardim que lhe reconduziu à Casa Legislativa
pela quarta vez. Disse não saber se alcançará os Vereadores Ademyr e Gastão, que tem cinco
mandatos, mas o quarto mandato a população de Bom Jardim lhe concedeu. Falou que gostaria
de agradecer imensamente a população de Bom Jardim por essa confiança, por acreditar em
seu trabalho. Disse que completa hoje, porque hoje é dia quinze e, é a última sessão. Então,
entende que as relações institucionais entre o Executivo e o Legislativo estão se encerrando
hoje, pelo menos oficialmente. Falou que nesses doze anos de mandato, cumpriu aqui a espinhosa
missão de líder de governo e, isso lhe custou muitos dessabores, lhe custaram muitas
interpretações equivocadas e, ao final de tudo, a gente precisa fazer um balanço, porque acha
que em muitos momentos acertou, buscando sempre acertar, tentando fazer a relação Executivo
e Legislativo, para que ela funcionasse da melhor forma possível e, é claro que nem sempre
isso é possível, as pessoas têm que divergir, as ideias são divergentes, tem oposições divergentes,
mas dizer que buscou fazer esse trabalho da melhor forma possível. Foi leal aquilo que se
propôs e não sabe se isso teve o devido valor para quem devia ter, porque até o momento isso
sequer foi lembrado, mas de qualquer maneira, sua consciência está tranquila. Falou que sempre
disse dessa Tribuna, uma frase de Getúlio Vargas, que diz o seguinte: “Quem não aguenta o
trote, não monte o burro”, porque isso aqui não é brincadeira não. Quando você está sentado
em uma cadeira dessas, você representa toda a população de Bom Jardim. Então, isso tem um
peso muito grande. Quando o Vereador entra em uma repartição ou em um local qualquer, ele
está representando o Município. Vereador A, Vereador B, Vereador C, local esse ou local aquele,
não, é o Vereador de Bom Jardim. Disse que é Católico de formação e, às vezes, nos eventos
visita as igrejas evangélicas. Falou que a sua mãe irá fazer oitenta e três anos e lhe falou assim:
“Ah! Meu filho, você é católico e você fica lá visitando igreja evangélica.” Disse que respondeu a
sua mãe que não é Vereador de católico, e sim, Vereador de Bom Jardim. Falou que tem uma
frase de um seu amigo muito simples, que é lavrador, porque uma vez lhe perguntou qual era a
sua religião? E ele lhe disse que para na porta da igreja, falou em Deus, ele entra. Então, nós
enquanto Vereadores somos representantes do povo Bom-Jardinense. Nós temos obrigação
de acompanhar e de zelar por aquilo tudo que acontece na nossa cidade. Disse que nessa
esteira de agradecimentos, também não pode deixar de registrar, que o seu estilo manteve,
mantém até hoje e pretende manter, porque não é homem de gritos, não é homem de dar soco
em mesa, não é homem de desrespeitar quem quer que seja, porque jamais fez um ataque a
quem quer que seja, principalmente, em campanhas eleitorais. Aqui nessa Casa, sempre guardou
o respeito com os colegas Vereadores. Falou que o Vereador Gastão sabe disso, porque jamais
fez uma indicação para dentro de Banquete, jamais fez uma indicação para área de São Miguel
ou lá para Barra Alegre, área do Vereador José Darli. Então, sempre tentando manter esta
cordialidade, mas não pode deixar de registrar, sob pena de não ficar em paz consigo mesmo,
o repúdio como algumas pessoas lhe trataram na última campanha eleitoral, onde foi
extremamente desrespeitado, principalmente, em seu bairro e, é preciso que as pessoas
aprendam a separar a vida política da vida pessoal. No bairro onde mora desde quando tinha
oito anos, foi extremamente agredido e, este Vereador ouvindo o seu filho de nove anos, ouvindo
sua mãe e sua família e, dizendo inverdades. Ah! O Bem-Te-Vi não tem Vereador, nunca fez
nada. Falou que quando assumiu pela primeira vez, a quadra do Bem-Te-Vi havia iniciado com
a Vereadora Simone Capozi, que tinha lutado e tal e, este Vereador quando começou a trabalhar
como Vereador lutou para que a quadra fosse construída e, depois veio a luta para fazer a
cobertura. As guaritas de ônibus todas que tem no Bem-Te-Vi. A questão da água, que tem um
documento do Presidente da CEDAE, antes dessa crise monumental do Estado, dizendo que a
obra seria construída e até hoje também não foi. Disse que conseguiu levar um Posto de Saúde
para dentro do seu bairro, linha de ônibus e iluminação pública. Falou que nesse último mandato
uma pracinha na chegada e instalação de um parque de diversões e, se não fez mais é porque
a situação não permitiu. Então, dizer que isso em nada afeta a sua postura, acha que tem
ideias, tem projetos e tem programas e, não precisa usar esse tipo de expediente. Disse que
gostaria de dizer também que até o momento sequer teve uma única conversa com o Prefeito
eleito, Antônio Gonçalves, que hoje está aqui presente e que não lhe deixa mentir. Falou que
queria dizer a todos que a sua postura aqui será a de sempre, quem espera que este vereador
venha para cá ou que está acreditando que este Vereador venha para cá para fazer oposição
gratuita. Jamais, e não fará. Disse que irá trabalhar para o bem de Bom Jardim como sempre
trabalhou, porque tudo aquilo que achar correto e coerente vai fazer. Falou que muitas e muitas
vezes saiu dessa Casa para ir à mesa do Prefeito, como os Vereadores Ademyr, Gastão e
Valadar assistiram, para dizer ao Prefeito que isso está errado, isto não está bom, isto não está
correto. Fazia lá e não ficava aqui aos gritos, mas de qualquer maneira, dizer mais uma vez,
que agradecia imensamente a população de Bom Jardim, que lhe reconduziu a esta Casa.
Dizer que a população de Bom Jardim pode com certeza continuar contando com este Vereador,
com seu trabalho e com a sua dedicação e, para terminar para não cansar vocês, apenas citar
aqui com toda licença e com toda vênia ao Paulo, para dizer que “combati um bom combate,
completei a carreira e guardei a fé”. Palavra do Vereador Valadar Cardoso: Disse que gostaria
de agradecer a presença do Padre Luiz Cláudio Azevedo de Mendonça, Padre Marcelo Talon,
Diácono Ironil de Aguiar Mascouto, Prefeito eleito, Antônio Gonçalves, ex-vereador Edilson,
Vereador eleito João Aguiar, mas conhecido como “João da Roupa” e demais presentes. Falou
que aproveitando as palavras do Vereador José Nilton, que se referiu a respeito das suas grandes
conquistas, porque às vezes as conquistas são difíceis e ninguém consegue uma conquista
sozinho. Disse ter lutado muito durante esses quatro anos de mandato, indo ao Rio de Janeiro
junto com os Vereadores Ademyr, Gastão, José Nilton e Alvinho, embora, tenha ido mais com o
Vereador Gabriel, por ser o Vereador morador do mesmo distrito e terem uma grande parceria.
Falou que conseguiram algumas conquistas, embora, com dificuldades, mas é necessário ter
uma parceria com alguém do Estado, como o Governador Pezão e o Secretário do Governo do
Estado, Afonso Monnerat, que ajudou muito. Disse que também não pode jamais deixar de
agradecer ao Secretário de Agricultura e Pecuária, Christino Áureo, que lhe ajudou muito, todas
as vezes que este Vereador ligava para o Secretário Christino Áureo ele sempre arrumava um
dia para atender este Vereador, como no caso das torres de celular para São José e Barra
Alegre. Disse que por ter um comércio, conversa muito com os vendedores que lhe falaram que
as estradas vicinais de Bom Jardim são as melhores que as dos outros Municípios vizinhos.
Então, isso faz parte da parceria com o Governo do Estado. Falou que gostaria de agradecer a
Secretaria Municipal de Obras, que lhe ajudou muito e a população, construindo pontos de
ônibus, onde os ônibus das empresas Expresso Farinha e 1001 param para pegar os passageiros,
mas ainda está faltando alguns pontos de ônibus, mesmo conseguindo alguns com a Secretaria
Municipal de Obras. Disse que também gostaria de agradecer a Secretaria Municipal de
Educação, por ter feito vários trabalhos em Bom Jardim, como as reformas de alguns colégios,
através da indicação do Vereador Gabriel junto com a sua participação, como participou também
com outros colegas, mas foi mais com o Vereador Gabriel. Falou que gostaria de agradecer a
todos os Secretários de uma forma geral. Disse que não poderia deixar de agradecer ao Prefeito
Paulo Barros, que apesar de ter sido um ano de muita dificuldade, o Prefeito tentou e fez o
máximo para o Município. Agradecia também a todos os Vereadores desta Casa, por esses
quatro anos de convívio, pois alguns irão retornar e outros não. Disse que gostaria de agradecer
também a dupla Cesário Ramos e Gabriel, Diácono Ironil de Aguiar Mascouto e o Secretário
Municipal de Planejamento, Jackson Vogas. Por ser hoje a última sessão ordinária desta
legislatura, gostaria de desejar ao povo de Bom Jardim, que tenha um Feliz Natal e um próspero
ano novo, de muita luta de muito trabalho, compreensão e muita paz. Palavra do Vereador
Gabriel Penin Garcia: Disse que gostaria de desejar uma boa noite especial ao futuro Prefeito
Antônio Gonçalves por estar hoje prestigiando a sessão, ao ex-vereador Edilson e aos demais
presentes e agraciados desta noite, Padre Luiz Cláudio, Padre Marcelo Roberto Talon de Oliveira,
Diácono Ironil de Aguiar Mascouto e pessoal do Lions Clube, pelos seus cem anos, Vereador
eleito João Aguiar, a dupla Cesário Ramos e Gabriel, seu pai e Janaína Emrich, representando
o Deputado Glauber Braga. Falou que até havia escrito um texto para falar em seu último
discurso, nesse último dia de mandato, mas não iria se alongar muito, porque precisa proceder
à entrega dos Títulos e Moções, para poder que todo mundo tome o seu rumo. Disse para o
Senhor Presidente, que só gostaria de registrar que para este Vereador, foi a experiência mais
feliz que teve e que vai carregar para toda a sua vida, a qual é muito grato a toda população de
Bom Jardim, por ter lhe oportunizado estar aqui nessa Tribuna, durante esses últimos quatro
anos, defendendo os seus ideais, com transparência, com independência, de uma forma tranquila
e também serena, sem fazer a crítica pela crítica, oposição pela oposição. Votamos diversos
projetos que eram de importância para o desenvolvimento do Município. Votamos com aquilo
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que a gente acreditava, pois bateu de frente também em alguns momentos, porque foi contra a
uma série de coisas, que a gente achou que não era legal e, que precisávamos cobrar. Disse que
acha que isso no final das contas foi bom para todo mundo, até para o governo, que de certa
forma conseguiu tocar sem que os Vereadores observassem acontecimentos extraordinários como
tem acontecido em outros lugares. Então, a gente foi firme na cobrança, como teve que ser e, isso
é importante, porque o Vereador, ele tem que ter a visão de que ele está aqui representando o
povo, e aquilo que o povo leva até a ele, ele tem que levar até o Executivo, transformando em
indicação, transformando em reunião, pedindo, seja ao Executivo do Município, seja a nível Federal,
ou seja, a nível Estadual, porque o Vereador precisa sim, pegar o carro da Câmara e ir até o Rio
de Janeiro, atrás dos Deputados, porque os Deputados vêm aqui pedir o voto. O Deputado tem
que ajudar a cidade, com emenda parlamentar, conforme conseguimos diversas junto ao Deputado
Federal Glauber Braga, a quem hoje estamos dando aqui o Título de Cidadão, na pessoa da
Janaina Emrich. Então, eu posso dizer que tenho orgulho de ter sido Vereador e, de hoje a gente
estar encerrando esse ciclo desse seu primeiro mandato. Falou que junto com o Vereador Valadar,
atuou muito nesse período e, que até chegaram apelidar essa dupla de Cosme e Damião, de
tanto que andávamos pedindo por São José e pela região e, foi sim um mandato que a gente
dedicou um pouco mais ao segundo distrito, devido à enchente, que tinha destruído aquilo tudo, e
hoje, São José, aquela região está um pouco melhor, porque conseguimos a torre de telefonia
celular, conseguimos a revitalização do campo e da praça. Enfim, colégios foram reformados na
região, e aí, agradecia a Secretaria Municipal de Educação, por entender a importância da reforma
do Colégio Venda Azul e do Colégio do Bairro de Fátima. Conseguiram diversos avanços em
diversas áreas e, este Vereador é grato, primeiramente, porque já disse ao povo de Bom Jardim,
que confiou na gente esse mandato por esses quatros anos e, também é grato a todos os colegas
Vereadores aqui, que foram parceiros e sempre votaram naquilo que colocava como indicação,
porque a gente sabe que a indicação nem sempre se transforma em realidade, mas é o início para
poder conseguir fazer um projeto, é fazendo uma indicação por aqui, porque chega lá no Executivo.
Falou que foram tempos difíceis, porque passamos por momentos aqui tristes como a perda do
colega Vereador Marin César Dutra, um grande ser humano e uma grande pessoa, que infelizmente,
não está mais entre a gente e, tivemos também momentos às vezes de discordar, de quase
brigar, no bom sentido, por ideias, cada um com a sua, discutindo como foi à questão do aumento
da planta genérica de valores, que foi um momento tenso, mas cada um defendeu o seu ponto de
vista e todo mundo continua se falando, porque isso é democracia. Então, só tinha uma reclamação
a dizer, acha que talvez até pelo fato de ser um pouco mais jovem, sofreu um pouco de preconceito
por isso aqui. Disse que ele pode não acreditar, mas achava que sim. O preconceito daquela
coisa: o que esse jovem está fazendo aqui querendo se meter no sistema? O sistema não tem
muito espaço para quem é um pouco radical, conforme eles dizem. O sistema, às vezes, é até
cruel, persegue, faz tudo quanto é tipo de “sacanagem” com quem às vezes vai lá e põe o dedo na
ferida e, este Vereador colocou várias vezes e, pagou o preço, pagou para ver e, deu no que deu.
Falou para esses que pensam dessa forma, de que a política não tem espaço para o novo, para
novidades, para boas ideias, iria citar aqui a frase de Ruy Barbosa: “Não se deixa enganar pelos
cabelos brancos, pois os canalhas também envelhecem.” Então, é uma frase do Ruy Barbosa,
que é um pensador conhecido no mundo inteiro, mas que é bem colocada, porque é assim. Falou
que sofreu coisas aqui absurdas e, que teve coisas que foram até bizarras, de você ir lá e pedir
para colocar uma lâmpada no poste, e aí, o sistema: “opa!” Tem que colocar mesmo uma lâmpada
naquele poste, mas irei mandar outro Vereador lá, alguém da base, alguém que tenha amizade
aqui, e aí, o cara aparecia lá, aquela lâmpada que você pediu para colocar no poste. Olhem que
coisa ridícula. Pediu desculpas pelo desabafo, que não é para isso, mas aparecia o cara lá levando
o nome por ter colocado uma lâmpada no poste, coisa que é direito do povo, que paga taxa de
iluminação. Então, esse tipo de coisa mesquinha, isso é de uma política ultrapassada e da política
velha. Disse que se viu aqui várias vezes no tempo dos coronéis, do tempo da política do café com
leite, que parece que acabou, mas não acabou, está viva e muito viva e, que espera que o futuro
venha acabar com isso, que cada Vereador peça para o seu bairro, que o Poder Executivo possa
atender, porque aquele Vereador, ele não está aqui nesta cadeira, porque é dele, ele está nesta
cadeira, porque o povo daquela região confiou aquela cadeira a ele e, quando você corta um
pedido do Vereador, você pode saber que está matando o pedido da comunidade. Finalizando,
agradeceu e disse que será encaminhado em seguida depois da fala dos outros Vereadores, o
início da entrega dos Títulos, agradecendo a todos os Vereadores que votaram na concessão
desses Títulos e ao Vereador Gastão, tinhoso também, e sempre firme, porque aprendeu bastante
com os Vereadores. Palavra do Vereador Adail Marques de Oliveira: Disse que gostaria de
agradecer a presença do Prefeito eleito, Antônio Gonçalves, ex-vereador Edilson e, parabenizar
ao Vereador Gabriel pelas escolhas dos Títulos e as Moções, ao Diácono Ironil, Padre Marcelo,
Cesário Ramos, Gabriel, Padre Luiz Claudio e ao Lions Clube de Bom Jardim. Disse que o Vereador
Gabriel fez uma excelente escolha, motivo de até ter votado favorável. Falou que também gostaria
de registrar a presença dos Secretários e autoridades presentes e os futuros Secretários Municipais
de Bom Jardim. Disse que ficou muito feliz agora ao abrir sua gaveta e ver que recebeu uma
Medalha Tiradentes e, que até iria ler para mostrar que o seu dever foi cumprido aqui dentro, pois
foi reconhecido até mesmo em outros Estados. Excelência, de acordo com os resultados oficiais
das últimas eleições municipais publicado no Tribunal Superior Eleitoral, os quais registram a
reeleição de Vossa Excelência, em seu Município para o cargo de Vereador, informamos que
Vossa Excelência foi agraciado pelo Instituto Tiradentes para receber a importante distinção, que
é a Medalha Tiradentes Mérito Eleitoral. Tal destinação está sendo conferida àqueles políticos
com dignidade, competência, ética, interesse em colaborar para o desenvolvimento de seu Município
e receber a aprovação popular nas urnas e, no caso de uma forma brilhante se tornarem. Trata-se
de uma reeleição, fato que comprovou o compromisso assumido junto a sociedade em trabalhar
pela coletividade de maneira isenta e responsável. Nos tempos atuais a reeleição para cargo
político representa muito mais do que uma vitória, uma vitória partidária, mas a honestidade e a
certeza de dever cumprido. Então, este Vereador, cumpriu aqui o seu mandato durante esses
quatro anos, graças a Deus, com o dever cumprido e, tem certeza que os outros Vereadores aqui
também o fizeram. Falou que fica muito feliz por receber esta medalha e, gostaria de agradecer
também ao Deputado Júlio Lopes, que foi um companheiro, nesses quatro anos de seu mandato,
mandando várias emendas, inclusive já está chegando mais emendas para o próximo ano, através
de seus pedidos. Agradecia também ao Deputado André Corrêa, pela realização da dragagem do
rio de São Miguel, assim como a instalação da academia da terceira idade no Bairro Jardim
Ornellas e, agradecer a população do fundo do seu coração e a comunidade que lhe deu mais
uma vez a oportunidade de retornar a esta Casa. Agradece a Antônio Gonçalves, por lhe convidar
para fazer parte de seu grupo político, um homem honesto, digno e, este Vereador se sente
honrado em fazer parte da família 40. Também agradece a sua Família, principalmente, a Dr.ª
Roberta Barros, sua companheira que lhe ajuda muito. Encerrando, desejou a todos um Feliz
Natal e um próspero ano novo, parabenizando, mais uma vez, ao Vereador Gabriel, que pode ter
certeza, que foi um Vereador de muita competência e, que tem certeza que irá retornar a esta
Casa em breve. Obrigado a todos. Palavra do Vereador Aleido Martins: Disse que gostaria de
desejar uma boa noite a todos e agradecer a presença de todos os presentes nesta sessão. Falou
que está se despedindo desta Casa, mas com certeza, de cabeça erguida, porque graças a Deus
entrou nesta Casa, encontrando muitos amigos e saindo amigo de todos os Vereadores, porque
não tem nada a reclamar. Agradeceu também ao povo Bom-Jardinense, principalmente, aquelas
pessoas que depositaram um voto de confiança para este Vereador que vos fala, no dia dois de
outubro, motivo para agradecer. Disse que não está saindo dessa Casa derrotado, graças a Deus,
porque foi um Vereador que não conseguiu ser reeleito, mas com certeza conseguiu manter a sua
votação, até um pouco mais de votos do que na eleição passada, motivo de tornar a agradecer as
pessoas que lhe confiaram o seu voto. Falou que está completando aqui quatro anos, correndo
atrás para o melhor para o Município, pedindo desculpas ao povo Bom-Jardinense, porque nem
tudo que a gente pensa que vai resolver, às vezes não conseguimos, porque as coisas não são
como a gente pensa. Então, aqui fica o seu pedido de desculpas ao povo Bom-Jardinense, pelo
que não pode fazer, mas com certeza deixa o seu carinho por todos, mesmo aqueles que não lhe
confiaram o seu voto, mas em todos os lugares que este Vereador visita no Município de Bom
Jardim é muito bem recebido com o carinho de todos, motivo pelo qual gostaria de agradecer.
Disse que gostaria de desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo de muita paz e, que
Deus dê tudo de melhor para o povo Bom-Jardinense. Palavra do Vereador Francisco Napolião
Martins da Silva: Disse que não poderia deixar de fazer um registro também nessa data e, dizer
que esteve Vereador nesta legislatura por apenas nove meses e, veio candidato à nova eleição e,
foi realmente uma grande satisfação para este Vereador, ter o reconhecido daqueles que votaram
neste Vereador
que vos fala, que haja visto, obteve sessenta e dois por cento de votos a mais do
*
que a eleição anterior. Isso é realmente muito gratificante. Falou que acha que um dos mais
nobres gestos é o reconhecimento. Então, este Vereador agradecia demais a esses que confiaram
neste Vereador. Disse que nesses nove meses, aprendeu muito com os colegas aqui e, espera
que na nova legislatura, nós possamos continuar da mesma forma, trabalhando com seriedade,
principalmente. Falou que a primeira vez que assumiu aqui, em março, disse e volta ratificar
sempre, que não tem lado, porque o seu lado, é o lado da seriedade e da correção de tudo aquilo
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que vier em nossas mãos para o nosso julgamento. Disse que continuará da mesma forma,
porque não tem que mudar nada. Falou que foi muito gratificante, ratificando mais uma vez,
trabalhar com todos aqui e, lamenta àqueles que irão sair que é o caso dos Vereadores Gastão,
Ademyr, Bruno, Aleido, José Darli e Gabriel e, espera que todos aqueles que irão compor o
nosso grupo possam realmente vir para somar. Disse que é preciso que a gente pense unicamente
no Município de Bom Jardim. Nós não podemos pensar em atender A ou B, nós temos que
trabalhar no sentido macro, pensar no Município de Bom Jardim, porque essa é a sua postura e
não abre mão e, tem certeza que todo esse grupo que vai compor a legislatura próxima vai
trabalhar dessa forma. Falou que nós temos que mudar esse País, um País que está
desacreditado, começando na esfera Federal e Estadual. Nós temos certeza, podemos dar o
exemplo para o nosso País. Vamos começar por aqui. Vamos começar por Bom Jardim. Então,
essa é a sua postura e, é isso que espera de cada um. Finalizando desejou a todos os presentes
e ao povo Bom-Jardinense um Feliz Natal. Palavra do Carlos Gastão Pinto Carrilho: Disse
que gostaria de agradecer a presença de Fernando Emrich e do Prefeito eleito, Antônio Gonçalves.
Falou que a eleição acabou, mas a verdade tem que ser dita: o Antônio Gonçalves é o Prefeito
de todos, mesmo quem concorreu contra e, isso não importa, porque nós temos um Prefeito e a
realidade é essa. Falou que agora o seu Prefeito é Antônio Gonçalves e vai cobrar como qualquer
outro Vereador, mesmo não estando aqui, pois é aqui que mora e vive e, acredita que Antônio
Gonçalves irá fazer um bom trabalho por conhecer o seu caráter. Disse que junto com o Vereador
Ademyr são os mais antigos desta Casa, pois foi eleito em mil novecentos e noventa e sete,
completando vinte anos de mandato e saindo agora. Falou que não veio como candidato a
Vereador, pois optou vir como candidato a Vice-Prefeito de Dr. Jorge Quintes e perderam, porque
Antônio Gonçalves foi o vitorioso, mas desde quando entrou na Casa, pois iria contar uma história
rápida, com a licença do Senhor Presidente, em sua primeira eleição, foi eleito com duzentos e
oitenta e cinco votos, em mil novecentos e noventa e sete, assumiu a Casa e, se tornou líder na
época do Prefeito Dr. Celso de Freitas Jardim. Em sua segunda eleição fez um trabalho voltado
para a população, foi reeleito com seiscentos e sessenta e dois votos, mais de cem por cento
dos votos obtidos na primeira eleição. Em seu terceiro mandato foi eleito com setecentos e
noventa votos. Seu quarto mandato foi eleito com mil e noventa votos e em seu quinto mandato,
porque está saindo agora, foi eleito com mil cento e setenta e dois votos. Disse ser grato a
população do Município, porque é um filho adotivo desse Município, porque na época que veio
morar aqui, era padeiro de rua, e aí, instalou uma padaria em Banquete, onde mora até hoje.
Falou que fica muito feliz em contar sua história, embora, não tenha conseguido ser advogado,
médico, mas conseguiu fazer uma política voltada para o social, porque de onde veio jamais se
esquecerá. Disse que nunca deixou o poder subir a cabeça e, espera que os novos Vereadores
que foram eleitos não deixem o poder subir a cabeça, porque o poder maior quem tem é Deus,
porque nós somos meros instrumentos de cada um. Disse ter passado por alguns Prefeitos e
diversos Vereadores e, que sempre subiu e nunca perdeu um voto em suas eleições para Vereador,
porque sempre fez um mandato voltado para todos e sem distinção. Falou que em todos os seus
mandatos nós conseguimos através do governo do então Prefeito Celso Jardim, trazer para a
Santa Casa de Bom Jardim, porque na época os bebês das gestantes nasciam em Duas Barras
ou em Nova Friburgo e, nós conseguimos fazer com que as mães, na época, realizassem os
seus partos aqui em Bom Jardim. Então, era uma briga bem acirrada com o Prefeito da época e,
a Edir Delduque que era Vereadora, também brigou muito, motivo de ter por ela um respeito
imenso, porque quase que teríamos que dar o Título de Cidadania para as crianças, porque não
nasciam aqui, mas conseguimos que os partos fossem realizados aqui. Então, foi uma vitória de
todos os Vereadores da época, inclusive sua. Disse que conseguiram também a construção do
Trevo Zaguinha Capozi, onde ocorriam diversos acidentes com vítima, uma briga incansável na
época em que Zé Cristóvão era Presidente da Casa. Conseguiu para o 3° Distrito, aumentar a
ponte, que era muito estreita. Conseguiu também no governo Celso Jardim, com uma emenda
parlamentar, sugerida por este Vereador que vos fala, na época, desapropriar a estação
Leopoldina, onde hoje tem um colégio de primeiro mundo, o Centro Educacional Amanda Faria
de Almeida. Conseguiu resolver o problema da água em Banquete, dragagem do rio em Banquete,
através de uma emenda parlamentar do Deputado Estadual Sabino. Conseguiu para a Santa
Casa de Bom Jardim uma ambulância UTI, que não tinha, agora tem, através de uma proposta
de emenda parlamentar deste Vereador, uma ambulância básica, um aparelho de Raios-x com
processadora, um aparelho de ultrassonografia com Doppler, guaritas de ônibus em Banquete.
Quando a Prefeitura na época não podia fazer, este Vereador fez duas em frente à Churrascaria
Estrela Azul e outra em frente à entrada para a localidade de Pedra Branca. Agora, infelizmente,
foram desligados os radares eletrônicos. Disse que esteve ontem na Rota, pedindo para que
instale quebra-molas e, que até teve uma discussão com o Presidente da Rota, pois ele disse
que não pode, mas eu disse para ele que podia sim, pois colocaram em frente à fábrica Stam de
Nova Friburgo diversos quebra-molas, nos Municípios de Macuco, Cachoeira de Macacu e Itaboraí
também colocaram, porque em Bom Jardim não pode ter também, próximo à entrada de Banquete
e próximo ao antigo Posto Capozi que desligaram o radar? Falou que tem pessoas que reclamam
dos quebra-molas, mas é muito melhor estragar um carro do que tirar uma vida, porque os
motoristas passam em alta velocidade. Então, deixou este pedido lá na Rota 116 e, se não
conseguir, pois estamos ao término do ano, mas espera que os Vereadores eleitos e o Prefeito
que vai assumir briguem com a Rota, pois a Rota 116 é uma concessionária e recebe de todos
que passam pelo pedágio. Disse que sempre brigou e chamou a Rota de “caça níquel” e irá
continuar chamando, porque acha que o cidadão perdeu o direito de ir e vir, porque se a pessoa
não tiver o dinheiro para pagar o pedágio têm que passar por Riograndina e, isso é um absurdo.
Então, eles têm que colocar esses quebra-molas, já que não vai poder ligar o radar mais, mas
que coloque os quebra-molas, porque acha ser muito útil. Disse que depois de dezesseis anos
como Vereador resolveu assumir a Presidência da Câmara, sendo eleito no ano de dois mil e
treze a dois mil e quatorze, e depois foi o Vereador Ademyr quem assumiu a Presidência. Falou
que fez uma administração dentro da Câmara ímpar e, os Vereadores nunca podem dizer que
puxou mais para um do que para outro, pois quando assumiu a Presidência da Casa acabou
com todos os cargos comissionados e valorizou os funcionários. Criou o auxílio alimentação,
fazendo um trabalho imparcial não direcionando para ninguém, tanto que obteve todos os votos
na eleição da Presidência. Divergiu com o atual Prefeito Paulo Vieira de Barros, porque ninguém
lhe deixa mentir, pois desde quando não foi a favor do aumento do IPTU, nunca mais entrou em
seu gabinete, mas não lhe fez falta, porque este Vereador não trabalha com apoio de Prefeito, e
sim, com o apoio da população, pois quem elege o político é o povo. Disse que gostaria de falar
para todos que essa eleição foi uma média, sinal que quem obteve um número menor de votos
é porque não fez um bom trabalho. Então, Senhores fiquem atentos, trabalhem mais, trabalhem
mais e mais mesmo, porque este Vereador, não teve uma eleição sua que teve menos voto,
sempre aumentou o seu número de votos. Falou que os Vereadores são bons, mais precisam
trabalhar mais, não mudem e não deixem a “mosca azul” morder e a gente mudar, porque o
poder maior está nas mãos de Deus. Falou que só cai uma folha seca da árvore se Deus permitir,
pois passou por diversas tribulações em sua vida, mas nunca deixou de ser o que é: Carlos
Gastão Pinto Carrilho, o filho adotivo de Bom Jardim e, é grato por tudo que aconteceu em sua
vida, porque não é um perdedor, pois perdeu concorrendo como candidato a Vice-Prefeito. Disse
que espera que os próximos legisladores, o Executivo, o secretariado, trabalhem com qualidade,
caráter, embora, saiba que vai ser assim, pois torce por todos, porque é aqui que mora. Finalizando
agradeceu a todos, desejando um Feliz dois mil e dezessete e um Natal com saúde e paz e um
beijo no coração de todos. Agradeceu à população de Bom Jardim imensamente pela sua trajetória
política, por estar aqui, graças a Deus e a população, porque nunca foi Vereador, sempre esteve
Vereador. Mas uma vez agradeceu e, que Deus abençoe a todos. Palavra do Vereador Álvaro
Luiz Aguiar Cariello: Disse que gostaria de agradecer a presença do Ex-Prefeito Álvaro
Guimarães, ex-vereador Edilson, Prefeito eleito, Antônio Gonçalves, Padre Luiz Cláudio, Padre
Marcelo, Diácono Ironil e demais presentes. Falou para o Senhor Presidente que iria ser breve e,
dizer que muitas vezes nessa Casa, nós temos que tomar decisões, muitas vezes duras, mas
necessárias. Falou que voltava a falar do mês de dezembro de dois mil e treze, quando nós
tivemos que tomar decisões importantes, votações polêmicas, mas duras e necessárias, que
criaram condições, ambiente favorável à administração e ao Executivo municipal. Isso aqui,
graças a seis Vereadores da base do Governo, que tiveram essa audácia e essa coragem, com
esta Casa lotada, sob pressão dos Vereadores da oposição e, graças a essas medidas, nós
conseguimos, Senhor Presidente, pagar os funcionários em dia até hoje, não só em dia, mas
adiantado. O repasse previdenciário, repasse trabalhista. Aumentamos o recurso para o hospital
e, conseguimos aumentar o recurso a seu pedido, de quatrocentos e cinquenta mil reais, para
um milhão e cem mil reais, para a contratação de exames de média e alta complexibilidade,
dando condições de atender a população, mesmo sabendo das dificuldades, mas conseguimos
isso. Pagamento dos fornecedores, prestadores de serviços e, tivemos condições agora de pagar,
até para antecipar a segunda parcela do décimo terceiro, que foi pago no dia dois deste mês e,
até o dia vinte será pago o pagamento de dezembro. Falou que tudo isso foi possível através de
seis Vereadores que tiveram a coragem de votar essas medidas, pois na época os seis Vereadores
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foram massacrados pelos Vereadores da oposição, que tiveram coragem de colocar os nomes
dos seis Vereadores e cartazes em postes e nas redes sociais. Disse que se sente aqui com o
dever cumprido e, como Vereador sabendo, que muitas vezes, nós estamos votando o nosso
mandato e a nossa reeleição em risco, porque são muitas das vezes medidas impopulares, mas
são necessário e obrigado a fazer e assumir a responsabilidade. Disse que também gostaria de
agradecer ao Deputado Estadual Comte Bittencourt, porque graças a este Deputado conseguiu
diversas emendas parlamentares para Bom Jardim, onde houve a indicação de ônibus escolares,
ambulâncias, veículos para transporte de passageiros, berço aquecido e incubadora para o hospital,
recursos financeiros para aquisição de material para fisioterapia, para a área de saúde e educação.
Falou que gostaria de aproveitar a oportunidade e desejar para todos os presentes, seus familiares
e população Bom-Jardinense, um Feliz Natal e próspero ano novo. Um feliz dois mil e dezessete
de muita saúde e muita paz. Deseja também aos Vereadores que irão assumir uma cadeira
nesta Casa, que tenhamos uma Câmara coesa e que desempenhemos um papel necessário à
administração do Município e para o povo de Bom Jardim. Em seguida, não havendo mais
Vereadores para falar em Explicações Pessoais, o Senhor Presidente disse que hoje, por ser a
última sessão legislativa do ano e, como o nobre Vereador Gastão disse, não concorreu a eleição,
por causa de uns vagabundos, maus carácteres que temos no Município, que lhe tiraram o direito
de ser candidato a Vice-Prefeito, do Prefeito eleito, Antônio Gonçalves. Falou que foi uma turma
de covardes, pois foi a maior covardia que fizeram com este Vereador dentro de Bom Jardim.
Disse que graças a Deus está nessa Casa há vinte anos e, se está há vinte anos nessa Casa é
porque o povo lhe deu esta oportunidade, porque o povo é sabedor do seu caráter, sabe da sua
dignidade e da sua honestidade, mas a vida é assim, às vezes, as pessoas querem dar um chute
para te jogar no colo de um “bicho ruim” e, esta pessoa cai no colo de Deus. Falou que tem
certeza que caiu no colo de Deus, porque tudo que eles tentaram fazer com este Vereador, eles
não conseguiram. Não conseguiram, porque está saindo desta Casa depois de vinte anos, não
pelo voto popular. Está saindo pela covardia, pela safadeza de uns homens sem escrúpulos, uns
homens que não têm caráter e uns homens que não servem para viver, infelizmente. Mas neste
mundo tem de tudo, porque entregou nas mãos de Deus e Deus lhe deu a resposta. Conseguiu
eleger sua filha com seiscentos e setenta e seis votos. Então, se considera com o seu sexto
mandato aqui na Casa. Falou que eles lhe tiraram, não deixaram concorrer como candidato a
Vice-Prefeito, do seu grande amigo e Prefeito eleito, Antônio Gonçalves, mas mostrou a eles que
Deus é maior e, tudo que pediu a Deus, Deus lhe deu. Então, as pessoas, às vezes, antes de
fazer as covardias devem pensar duas vezes. Disse que deixa esta Casa com a cabeça erguida,
porque aqui dentro, a última escada que lhe faltava era a Presidência e, graças a Deus, tem
certeza que cumpriu o seu papel. Falou que as suas contas do ano passado foram totalmente
aprovadas e, tem certeza que suas contas de dois mil e dezesseis também serão aprovadas,
porque nunca fez nada de errado, pois sempre trabalhou em prol do Município, sempre procurou
ajudar àquele mais carentes, o pequenininho, que sempre bateu em sua porta. Nunca deixou de
atender nem A nem B, na sua casa, seja no domingo, ou seja, feriado, ou seja, na madrugada,
enfim, fosse a hora que fosse e, é por isso, que o povo Bom-Jardinense sempre teve este carinho,
este amor e esta amizade por este Vereador que vos fala. Mas infelizmente, é como o Vereador
Francisco Napolião disse que a gente tem que começar a dar exemplo pelo nosso Município,
porque infelizmente, aonde se faz a lei, na esfera Federal que são os nossos Deputados Federais,
os Senadores, os Governadores e os nossos Deputados Estaduais estão envergonhando a classe
política do País. Falou que hoje a gente vê aí um Governador que a gente tinha tanta admiração
por ele, que é o Governador Sérgio Cabral chegar à situação em que chegou e, tantos e tantos
políticos como vemos hoje na Câmara dos Deputados, mais de duzentos Deputados envolvidos
em falcatruas. Então, isso é uma coisa muito triste para a classe política, porque o povo já não
acredita mais no político e, a gente que é político, nos sentimos envergonhados, porque de
primeiro quando você falava que era Vereador, você era respeitado, mas hoje não. Ah! É Vereador?
É um vagabundo, é um safado também, porque hoje todos os políticos são safados, porque a
maioria das pessoas não sabe diferenciar as coisas, achando que todo mundo é igual, mas não
é não, pode ter certeza, porque tem muita gente boa, têm muitos Deputados bons, Senadores
bons, muitos representantes da população bons. Disse que graças a Deus tem vinte anos nesta
Casa, trabalhou com vários colegas nessa Casa, inclusive está presente hoje o nobre colega exvereador Edilson, que sabe do seu trabalho e sabe como sempre agiu nesta Casa. Falou que
está aqui com os nobres colegas Vereadores, que sempre os tratou com respeito, assim como
eles sempre lhe trataram, porque sempre tivemos uma grande harmonia aqui dentro dessa Casa,
trabalhando em prol do Município. Disse que pode ter certeza que nesses vinte anos que participou
da vida pública de Bom Jardim, só fez coisa boa para o Município, muita coisa boa e, tem como
provar, porque todos podem ter a certeza que tudo que dependeu deste Vereador para o bem
estar do Município foi feito. Então, deixa esta Casa aqui com sua cabeça erguida, mas deixava
um agradecimento do fundo do seu coração para toda população de Bom Jardim, que sempre
lhe confiou e acreditou em sua pessoa, portanto, lhe deu mais uma vitória elegendo sua filha com
essa votação expressiva. Então, gente! É só a gente querer fazer com honestidade, dignidade,
que a gente faz, basta ter boa vontade. Ah! Não tem dinheiro para fazer, mas se tiver boa vontade,
tem como dar um jeitinho para fazer sim, tem que ter coragem, tem que ter vontade, tem que ter
raça. Falou que muitas e muitas vezes, este Vereador tirou dinheiro de seu bolso para ajudar as
pessoas que batiam em sua porta, mas não lhe fez falta, porque graças a Deus chegou aonde
chegou. Disse novamente que deixava esta Casa com a cabeça erguida, com o seu nome limpo
dentro do Município, porque só tinha que agradecer esse amor e esse carinho que a população
de Bom Jardim sempre teve com este Vereador. Deixava aqui para a população de Bom Jardim
em geral, um Feliz Natal e que Deus ilumine a todos os seus familiares, que tenha um natal farto,
feliz, com muita paz, muita saúde e um feliz ano novo e, dizia para a população de Bom Jardim,
independente de ser Vereador ou não, estará com as portas de sua casa aberta como sempre
esteve vinte quatro horas por dia. Estará da mesma forma atendendo ao seu povo com atenção
e com carinho como sempre atendeu. Falou que era esse o seu recado, que gostaria de deixar
para a população de Bom Jardim e, o seu muito obrigado por tudo, por tudo que a população
sempre lhe prestou. Disse que gostaria de dizer a todos que a vida é assim, colhemos o que
plantamos, e este Vereador colheu o que plantou e, irá continuar colhendo, porque Deus quer,
Deus é maior, basta a gente ter fé nele, porque nunca viu o mal vencer o bem, nunca, nunca.
Portanto, tentaram jogar o mal em cima deste Vereador, mas não conseguiram, porque o bem é
maior e Deus é maior. Finalizando, agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão
e, disse que iria dar início à entrega das Moções de Aplausos e dos Títulos de Cidadania BomJardinense. Muito obrigado a todos e que Deus os acompanhe, os abençoe e que todos tenham
um Feliz Natal. Boa noite a todos. Era o que tinha a relatar. Eu, Carlos Gastão Pinto Carrilho, 1º
Secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e demais Vereadores.
Bom Jardim, RJ, 15 de dezembro de 2016.
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