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Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal
de Trajano de Moraes, realizada aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2019 (dois mil
e dezenove), estando presentes os senhores Vereadores: Ralph Williams G. S. Moreira,
Manoel Valcir Barrozo Filho, Carlos Renato de Siqueira Lessa, Isaías Alves Nogueira,
Isis Felix B. Fernandes, Francisco Messias Junger Félix, João Francisco Fernandes e
Álvaro Pereira Campos. 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 secretariar os trabalhos, posto que
o Vereador Carlos Renato disse que iria se atrasar. Em seguida determinou a leitura da
Ata da Sessão anterior, ocorrida aos 04 (quatro) dias do mês de fevereiro de 2019.
Terminada a leitura, posta em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de
votos. Em seguida o Senhor Presidente determinou a leitura para Ordem do Dia que
constou o seguinte: 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 leitura do projeto, o
Senhor Presidente ressaltou as mudanças no regimento interno, como a necessidade da
mudança de sede para melhorar a acessibilidade, bem como a mudança de dias das
sessões para haver um tempo maior na elaboração das atas e da pauta das sessões
ordinárias. Em relação ao horário, disse que tem que ser discutido para que as sessões
possam atender em geral a população e também aos vereadores que moram distantes,
apesar de estar em estudo a viabilidade de ser transmitida as sessões, o que ficará
disponível para qualquer cidadão. O Vereador Manoel Valcir Barroso Filho disse que
concorda em mudar os dias das sessões, porém que se mantivesse o horário, pois se
colocar mais tarde, também atrapalharia as pessoas virem as sessões por conta do
trabalho e da hora do almoço. O Vereador João Francisco Fernandes disse que também
concorda com o Vereador Manoel Valcir. O Vereador Carlos Renato Siqueira Lessa
disse que também concorda com a mudança dos dias das sessões, porém quanto ao
horário gostaria que voltasse para as 18:00 horas, pois não interferiria no horário de
trabalho das pessoas. O Vereador Francisco Messias Junger Félix disse que concorda
com o Vereador Carlos Renato, e que as sessões sempre foram as 18:00. O Vereador
Isaías Alves Nogueira disse que também concorda com os dias das sessões, mas gostaria
que fosse mantido as 8:00 horas, pois como mora longe e estrada é ruim, seria ruim ter
que voltar a noite, e que também, as sessões cedo permitem que sejam elaborados os
requerimento e pedidos dos vereadores, tendo tempo hábil de serem encaminhado no
mesmo dia, caso seja a noite, ficaria difícil, já que os vereadores já teriam ido embora e
não teriam como assinar as requisições.. A Vereadora Ísis Bechara Fernandes disse
concordar com o Vereador Isaías, e como no ano passado teve situações que exigiu a
necessidade dos Vereadores assinarem solicitações feitas nas sessões no mesmo dia,
possibilitando atendimento de urgências. O Senhor Presidente suspendeu a sessões por
cinco minutos para que os Vereadores discutissem e definissem o horário das sessões.
Terminando o prazo estabelecido, o Senhor Presidente reabriu a sessão e colocou o
Projeto em votação, ressaltando que o horário a ser fixado das sessões ficou o seguinte:
Segunda e Quinta-Feira as 9:00 (nove horas) da manhã, posto em votação, aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, o
Senhor Presidente determinou a leitura das seguintes proposições: Indicação Verbal de
autoria do Vereador João Francisco Fernandes para que a Secretaria de Obras e Serviços
Públicos realizasse 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
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do Sr. Zaga Neves, tendo em vista as fortes chuvas, no 3º distrito de Trajano de Moraes.
Indicação verbal de autoria do Vereador João Francisco Fernandes 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. Indicação verbal de autoria do Vereador Carlos Renato Siqueira Lessa
para que o Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, para que estude a possibilidade de construir um novo reservatório de água
para atender oao Bairro do Pinheiro, Rua Toneleiros e aos loteamentos existentes em
Visconde de Imbé, 2º distrito de Trajano de Moraes. Indicação verbal de autoria dos
Vereadores Ísis Félix Bechara Fernandes e Isaías Alves Nogueira que indica ao Exmo
Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
para que estude a possibilidade de efetuar o patrolamento com colocação de saibro na
estrada de Sodrelândia até Tapera, 4º e 5º distritos de Trajano de Moraes –RJ, antes do
carnaval. Indicação nº 301/2019 de autoria do Vereador Ralph Williams Genúncio
Salles Moreira, que reitera a indicação 058/2017 ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal,
através da Secretaria Municipal de Obras e serviços Públicos, estude a possibilidade de
reformulação, remodelação e urbanização da Biquinha Santa, bem como a Ponte Sr.
Rondão, situada na Av. Amaral Peixoto, em Trajano de Moraes. Indicação verbal de
autoria do Vereador João Francisco Fernandes que indica ao Exmo Sr. Prefeito
Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para que
estude a possibilidade de efetuar reparos e melhorias no abastecimento de água em
Monte Café, 3º Distrito de Trajano de Moraes –RJ. 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 o Vereador
Francisco Messias Junger Félix justificou a ausência na sessão passada, pois teve que
acompanhar um doente da família, e ressaltou que nos dez anos de vereança foram
muitas poucas vezes que faltou. Agradeceu a presença dos guardas municipais, os
Senhores Ricardo e Dirceu que estão sempre presente e lutando pelas melhorias dos
salários dos funcionários, e assim como eles também sempre lutou em prol das
melhorias dos salários em todas as categorias do município, como também buscar ajuda
ao governo, reivindicando melhorias para o Município, mas isso atualmente está difícil,
pois o estado encontra-se quebrado, pois tínhamos há um tempo a trás no DER do
Estado do Rio, vários funcionários, carros, caminhões, reto escavadeiras e hoje se
resumiu em apenas dois funcionários, apesar da estrada de Trajano a Sodrelândia está
igual como sempre foi, piorando entre Sodrelândia e Tapera, mas ficou sabendo que
está sendo montado no distrito de Tapera um projeto do mosteiro de São Bento do Rio
de Janeiro, onde foi solicitado o asfalto da estrado de Trajano de Moraes a Ponte de
Zinco, para fechar com o asfalto de Serra das Almas. Disse que sabe da dificuldade que
o Prefeito Rodrigo Viana passa no Município, como também os prefeitos dos
municípios vizinhos, devido a situação que o estado passado por causa das corrupções
que foram cometidas por deputados, governadores entre outros políticos, portanto da
necessidade dos poderes executivos e legislativo se unirem. O Vereador Isaías Alves
Nogueira parabenizou as palavras do Vereador Messias e disse que esteve direto com o
Dom Justino, que informou que tem contatos fortes e que faz questão desse asfalto de
Ponte de Zinco até Trajano, e que já poderia tentar uma agenda com o Governador do
Estado com todos os vereadores para que seja conversado sobre o assunto, tentando já
uma solução sobre o asfalto. Parabenizou e agradeceu o Prefeito Rodrigo Viana e o
Secretário de Obras Juninho Azevedo pela continuidade da obra de canalização da água
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de Tapera. Fez uma Moção de Pesar ao Senhor Vital Moreira que faleceu ontem, uma
pessoa muito querida, ficamos muito sentido por essa perda. Solicitou que o Prefeito
definisse um calendário de pagamento para que os servidores sejam informados de
quando irão receber. O Senhor Presidente disse que vai fazer um requerimento e todos
pudessem assinar para que seja solicitado esse calendário de pagamento. O Vereador
Carlos Renato Siqueira Lessa deu ciência quanto ao Projeto de Lei que concede
gratificação em eventos aos funcionários da saúde, e que em acordo com os vereadores
vai ser solicitado ao Poder Executivo que também seja concedido as outras secretarias,
não só para a saúde. Falou sobre a questão o abastecimento da água de Visconde de
Imbé, como falou na sessão passada, está tendo um esforça no sentido de melhorar o
abastecimento, no entanto acha que o melhor caminho seria ter um outro reservatório,
porque o que foi feito na governo anterior foi abastecer o centro de Visconde, mas não
atendeu aos outros bairros, então que se faço um estudo para ter um outro reservatório
para poder atender os bairros mais distantes. O Vereador João Francisco Fernandes
disse que há muito tempo fala sobre os produtores rurais e hoje estamos vendo o efeito
que está sendo surgido, dos empregos que foram criados através da Secretaria de
Agricultura na roça, agradece ao Secretário Daniel e ao Prefeito Rodrigo por ter esse
empenho e essa força de vontade de colocar, e hoje podemos ver as lavouras de milho e
aipim para serem colhidas. Parabenizou a Secretaria de Educação e ao Prefeito pela
condução que está sendo feita dos alunos para a faculdade, facilitando o transporte dos
alunos. A Vereadora Ísis Félix Bechara Fernandes parabenizou a presença dos guardas
municipais que estão sempre presentes. Parabenizou os Vereadores Carlos Renato, Tita
e Ralph pela nova chapa da mesa diretora, e ao Vereador Tita, pelo trabalho realizado
na secretaria de obras cuidado da estrada. Parabenizou a presença do Senhor Rafael e
sua esposa mostrando seu trabalho de transmitir as sessões da Câmara, assim as pessoas
dentro de casa poderão saber o que se passa dentro das casas legislativa e do executivo.
Sugeriu que fosse aberto um espaço ao pessoal de casa para reivindique qualquer coisa
ou solicitem indicações. Agradeceu pelo arquivamento do processo que extinguia a
comarca de Trajano de Moraes, valeu a luta dos nove vereadores que foram a Alerj,
foram atrás do presidente do TJ juntamente com o Prefeito e do Vice-Prefeito,
realmente a união faz a força, o mesmo devemos fazer para conseguir o asfalto, pois
fica muito bonito os vereadores se reunirem esquecendo as divergência políticas.
Agradeceu pela atenção aos alunos da faculdade pelo transporte realizado, fica muito
feliz com isso, ressaltando que continua cobrando o auxílio universitário. Fez uma
reiteração verbal reiterando a indicação que retorna as ambulâncias nos distritos.
Informou que em breve vai trazer para a Câmara um projeto de Lei que define um
percentual mínimo de 30 por cento da participação de mulheres em todos os conselhos
municipais do município. O Vereador Francisco Messias disse que não podemos
esquecer quanto a taxa de iluminação pública que tem que ser revista. Sugeriu ainda que
fosse estudado de realizar apenas uma sessão por semana, pois muitos municípios fazem
assim, pois as vezes não existe pauta para ser apresentada. O Senhor Presidente disse
que poderia sim ser estudado essa situação, e que também poderia ser feito uma sessão
ordinária e outra itinerante para que seja discutido os assuntos junto com a população.
Destacou a presença dos guardas municipais e ressaltou que se coloca sempre a
disposição, não só dessa classe, como também de todas as outras. Informou que agora a
Câmara está funcionando em novo endereço, perto do escadão do cruzeiro e que se
encontra lá o dia todo, e se precisar marcar com um ou com outro, vamos marcar, pois
está aqui com disposição para trabalhar, precisamos mudar, criar uma nova política no
Município, pois isso é de interesso de todos, como estamos aqui de passagem devemos
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deixar algum legado. Acredita que a Guarda Municipal deveria ser enxergada
totalmente diferente, pois ela é um cartão postal do Município, um cartão de visita,
deveria ser criado mais visibilidade, que fosse mais estruturado, além da criação da
guarda mirim como acontece em outros municípios, dando mais incentivos aos jovens.
Informou que na segunda feira foi na Assembléia participando da sessão, parabeniza o
Deputado Chico Machado pelo convite, onde teve a felicidade de vê-lo presidir a
sessão, e que conversando com ele após a sessão, disse que coloca o seu gabinete a
disposição do nosso município, e que também foi conversado sobre a situação das
estradas do município. Acrescentou que poderíamos ver a disponibilização de uma data
para que consiga estar com os outros deputados no qual os demais vereadores apoiaram,
pois temos que estar juntos para lutar pelo município, como aconteceu pelo mantimento
da comarca em nosso município. Disse que esteve com o Prefeito Rodrigo e foi
conversado sobre as indicações propostas pelos Vereadores e se comprometeu em dar
respostas às indicações através das Secretarias. Agradeceu ao Rafael e sua esposa por
estarem aqui mostrando o seu trabalho, pois é uma reivindicação nossa desde quando
entramos aqui, dar mais transparência, pois não estamos aqui para esconder nada de
ninguém, além de mostrar realmente o que os Vereadores fazem. Falou também sobre a
taxa de iluminação pública, não podemos ficar apenas falando, temos que agir, vamos
fixar uma data para conversar com o Prefeito para resolver essa situação. Não havendo
mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a presente sessão.

Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2019.

__________________________________________
Ralph Williams G. S Moreira – Presidente

_________________________________________
Ísis Félix Bechara Fernandes – Secretária

