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Ata da Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal
de Trajano de Moraes, realizada aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois
mil e dezenove), estando presentes os senhores Vereadores: Ralph Williams G. S.
Moreira, Carlos Renato de Siqueira Lessa, Isaías Alves Nogueira, Isis Felix B.
Fernandes, Ada Cypriano Sereno Diniz e João Francisco Fernandes. Às oito horas
assumiu a Presidência da Sessão o Senhor Presidente, e, após verificar as assinaturas no
livro de presença, declarou aberta a Sessão. Após convidou a Vereadora Isis Bechara
para compor a Mesa em virtude da ausência do Vice Presidente. Em seguida determinou
a leitura da Ata da Sessão anterior, ocorrida aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro
de 2018. Terminada a leitura, posta em discussão e em votação, aprovada por
unanimidade de votos. Na seqüência o Senhor Presidente disse irá suspender a sessão
por quinze minutos para eleição dos nomes para comporem as Comissões Permanentes
da Casa. Reaberta a sessão as Comissões ficaram assim constituídas: Justiça e Redação:
Presidente – CARLOS RENATO DE SIQUEIRA LESSA; Relator – ÁLVARO
PEREIRA CAMPOS; Membro – ISIS FELIX BECHARA FERNANDES. Finanças e
Economia – Presidente – MANOEL VALCIR BARROZO FILHO; Relatora – ISIS
FÉLIX BECHARA FERNANDES e Membro – ISAIAS ALVES NOGUEIRA; Obras e
Serviços Públicos – Presidente – FRANCISCO MESSIAS JUNGER FÉLIX; Relator –
ÁLVARO PEREIRA CAMPOS e Membro – JOÃO FRANCISCO FERNANDES. Em
seguida o Senhor Presidente determinou a leitura para Ordem do Dia que constou o
seguinte: Projeto de Lei nº 036/18, de autoria da Vereadora Isis Bechara, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da secretaria Municipal de saúde aplicar gratuitamente a vacina
contra o HPV- Papiloma Virus Humano para as mulheres que necessitem da
imunização, e meninos de 11 a 15 anos incompletos, bem como para homens e mulheres
que provarem não possuir condições financeiras de tomar pela área particular e dá
outras providências, posto em discussão e em votação, aprovado em redação final por
unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 037/2018, de autoria do da Vereadora Isis
Bechara Fernandes, que institui Programa Municipal Voluntário. posto em discussão e
em votação, aprovado em redação final por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº
038/2018, de autoria da Vereadora Isis Bechara Fernandes, que dispõe sobre a criação e
divulgação do Censo Educacional Municipal e dá outras providências, posto em
discussão e em votação, aprovado em redação final por unanimidade de votos. Projeto
de Resolução nº 022/2018, de autoria do Vereador Isaías Alves Nogueira, que concede
Título de Cidadão Trajanense ao Senhor Clidenor Brito de Souza, posto em discussão e
em votação, aprovado em redação final por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº
02/2019, de autoria do Poder Executivo, que cria a gratificação especial pela prestação
de serviços extraordinários por profissionais da saúde em plantão nos eventos do
Município GEPSE-EVENTOS e dá outras providências. Projeto de Resolução nº
01/2019, de autoria da Mesa Diretora, que altera e acrescenta dispositivos da Resolução
nº 325/86, que aprova o Regimento Interno da Câmara Municipal de Trajano de Moraes
– RJ. Após a apresentação do projeto, o Senhor Presidente o encaminhou para as
Comissões Permanentes. Não havendo mais pauta para Ordem do Dia, o Senhor
Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, o que constará resumidamente
nesta Ata, em conformidade com o art. 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Trajano de Moraes. Fez uso da palavra a Vereadora Ada Cypriano Sereno Diniz que
parabenizou o Senhor Presidente pela passagem de seu aniversário. Após agradeceu ao
Prefeito pela disponibilização da máquina para o patrolamento da estrada de Barra dos
Passos até a Ponte dos Bravos e do Retiro em diante, recuperando as estradas da zona
rural e facilitando o escoamento da produção. Em seguida solicitou que os Vereadores
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se reunissem mais, trocando idéias, não somente no Plenário, para que haja um trabalho
com mais harmonia, para se atingir um objetivo em comum que é o melhor para a
população. O Vereador Isaias Alves Nogueira disse que gostaria de reiterar uma
indicação que já fez há algum tempo, que foi uma solicitação para instalação de quebra
molas em frente ao colégio de Tapera, todavia não obteve nenhuma resposta do Poder
Executivo. Disse que os Vereadores são cobrados, mas que fazem as indicações e
requerimentos, mas não são nem respondidos pelo Poder Executivo. Após parabenizou
o Presidente pela passagem de seu aniversário pedindo desculpas por não poder estar
presente. Após falou sobre as péssimas condições das estradas que ligam Trajano a
Tapera e sugestionou que o Presidente agendasse uma reunião com o Governador do
Estado para que fossem os nove vereadores, Prefeito, Vice Prefeito e Secretário de
Obras para tentar uma solução para essa estrada. O Senhor Presidente disse que irá
tentar uma agenda e marcar uma reunião com o Prefeito e viabilizar essa reunião. O
Senhor Presidente disse ainda que se reunirá com o Prefeito para solucionar essa
questão da falta de respostas a essas indicações e que não aceitará que o Poder
Executivo não atenda as solicitações da Casa Legislativa. O Vereador João Francisco
Fernandes disse que gostaria de fazer uma indicação verbal para que fosse realizada a
limpeza das estradas de São Lourenço, tendo em vista que o mato encontra-se muito
alto nas laterais da citada estrada, bem como a recolocação de manilhas na localidade de
Boa Paragem, próximo a ponte que fica perto da residência do Sr. Zaga Neves, tendo
em vista as fortes chuvas, razão pela qual gostaria de solicitar ao Secretário de Obras
que providenciasse esses reparos. Em seguida disse que gostaria de fazer outra
indicação verbal para que o Prefeito, através da Secretaria de Obras providenciasse
reparos na rede de água de Monte Café, pois tem ocorrido problemas com
encanamentos tendo em vista que a água vem de longas distâncias. O Vereador Carlos
Renato de Siqueira Lessa disse que também gostaria de parabenizar ao Senhor
Presidente pela passagem de seu aniversário e se desculpou por não ter podido
comparecer a sua festa de comemoração. Após falou que esta semana irá ao Rio de
Janeiro no Gabinete do Deputado Estadual Chico Machado, o qual já se colocou a
disposição para levar ao Governo as demandas de Trajano de Moraes, como também os
demais Vereadores poderiam fazer o mesmo pedido para outros Deputados para reforçar
esse pedido de recuperação da estrada. Em seguida disse que gostaria de fazer uma
indicação verbal com relação ao abastecimento de água em Visconde de Imbé,
sugerindo que fosse construído outro reservatório para atender ao Bairro do Pinheiro e a
Rua Toneleiros, e os loteamentos que estão sendo criados em Visconde de Imbé.
Justificou a indicação dizendo que o Ex – Prefeito Carlos Gomes fez uma ampliação da
rede de água, todavia de forma emergencial para atender as ruas do centro e da parte de
baixo de Visconde de Imbé e a construção desse reservatório atenderia os outros bairros
que já estão ficando sem o abastecimento de água. Em seguida parabenizou a Vereadora
Isis Bechara pelos projetos de sua autoria e informou que elaborará um ofício ao Poder
Executivo solicitando informação sobre o pagamento dessas horas extraordinárias sejam
estendidos a outras categorias que também participam de eventos do Poder Executivo.
A Vereadora Ada disse que gostaria de fosse oficiado ao Poder Executivo para saber
informações dos motivos da gratificação tratada no Projeto de Lei não beneficiar outras
categorias funcionais, se existe algum critério específico para a secretaria de saúde. A
Vereadora Isis Bechara parabenizou o Presidente pela passagem de seu aniversário, bem
como pelas mudanças implementadas no Poder Legislativo, tanto no Plenário quanto na
Sede Administrativa proporcionando mais conforto aos servidores, vereadores e
principalmente a população, inclusive, com acessibilidade aos portadores de deficiência
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ou mobilidade reduzida. Após justificou os projetos de sua autoria agradecendo aos
Vereadores pela aprovação, destacando o projeto do voluntariado que é de extrema
importância tanto para o Poder Executivo quanto para o voluntário. Com relação ao
projeto do HPV é extremamente importante, principalmente com relação ao acesso a
informação. Falou ainda sobre o censo educacional que será de grande importância para
a programação da pasta de Educação do Município. Em seguida falou que gostaria de
solicitar o término do calçamento da rua do cemitério em Sodrelândia. O Vereador
Isaias disse que chegou ao seu conhecimento que a verba disponibilizada para esta
pavimentação de ruas em Sodrelândia era de um milhão e duzentos mil reais, todavia foi
licitado apenas oitocentos mil reais e ainda restam quatrocentos mi que só podem ser
utilizados neste programa, razão pela qual o pedido deve ser para licitar os restante e
terminar a pavimentação da rua. Em seguida fez uma indicação verbal para que o
Prefeito pudesse patrolar e colocar saibro na estrada de Sodrelândia e Tapera se possível
antes do carnaval em virtude da presença de muitos turistas nessa época. O Senhor
Presidente disse que gostaria solicitar os Vereadores que pudessem vir na próxima
sessão para que fossem tiradas fotografias para serem postadas no site da Câmara. Disse
que o site está sendo alimentado com notícias das reuniões, como também com a pauta
do dia, indicações e projetos apresentados e votados. Em seguida falou sobre a gravação
das sessões, informando que seria dada uma explicação técnica, mas a pessoa que viria
teve um problema e talvez virá na próxima sessão. Em seguida falou sobre a
necessidade de se alterar o dia das sessões para segundas e quintas, tendo em vista a
dificuldade de fazer as atas e dar andamentos em todas as matérias, principalmente
quando as sessões são mais extensas. Ressaltou a importância de se promover alterações
principalmente com transparência para dar mais credibilidade ao Poder Legislativo
Trajanense, principalmente informando a população sobre a atuação de cada
parlamentar. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a presente
sessão.

Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019.

__________________________________________
Ralph Williams G. S Moreira – Presidente

_________________________________________
Carlos Renato de Siqueira Lessa – Primeiro Secretário

