
PAUTA DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019 

Projeto de Lei nº 08/2019 VOTAÇÃO ÚNICA 

Autor Vereador Ralph Moreira 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos veículos da 

frota municipal e dá outras providências. 

 

Projeto de Lei nº 09/2019   VOTAÇÃO ÚNICA 

Autor Vereador Ralph Moreira 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de filmar, gravar e transmitir ao 

vivo, via internet, as sessões públicas das licitações presenciais e 

facilitar o acesso ao sistema eletrônico ATIVO EM CADA LICITAÇÃO 

ELETRÔNICO DO Poder Publico Municipal e dá outras providências. 

 

Projeto de Resolução nº 02/2019 – VOTAÇÃO ÚNICA 

Autor Vereador Ralph Moreira 

 Concede Título de Cidadão Trajanense a Ilma Sr. Luciana Félix 

Fernandes. 

 

Requerimento 

Autor Vereador Ralph Moreira 

Ao Secretário Municipal, requer informações sobre as lixeiras a 

serem fixadas nos postes, conforme anexo que foram adquiridas por 

esta Secretaria, tenda em vista a necessidade de manter a cidade 

limpa. Requer ainda se há previsão para a instalação das mesmas. 

 

Requerimento 



Autor Vereador Ralph Moreira 

O Vereador Presidente Infra-assinado vem pelo presente 

REQUERER a V. Exa., na forma regimental, após aprovação do Plenário, 

que seja encaminhado ao Poder Legislativo o presente requerimento, 

objetivando que preste as seguintes informações a esta Casa: 

1 – Informe quanto foi arrecadado durante o exercício de 2018 

(por mês) com a Contribuição de Iluminação Pública instituída pela Lei 

Municipal em vigor, enviado os respectivos comprovantes de repasse 

da contribuição pela Concessionária de Energia Elétrica; 

2 - Informe detalhadamente a arrecadação da Contribuição de 

Iluminação Pública por grupo de consumidores (Residencial, Industrial, 

Comercial, Rural e outros)no ano de 2018 (por mês), 

3 - Se remetido a esta Casa Legislativa cópia de todos os 

processos licitatórios referentes à compra de material ou serviço 

custeado pela Contribuição de Iluminação Pública no ano de 2018, bem 

como comprovantes que justifique a cobrança da iluminação pública ou 

serviço custeados pela referida Contribuição. 

 

Indicação 313/2019 

Autor Vereador Ralph 

 INDICAÇÃO, para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Transporte, estude a possibilidade 

de confeccionar e instalar placas indicativas de trânsito, pontos 

turísticos, órgão públicos na sede, bem como informações de pontos 

turísticos nos distritos do Município de Trajano de Moraes conforme 

foto exemplificativa em anexo. 

 

Ofício GAB nº 021/2019 

Autor Vereador Ralph 



Tem este o objetivo de levar ao conhecimento de Vossa Senhoria 

do péssimo serviço prestado pela CLARO S/A no município de Trajano 

de Moraes, no Estado do Rio de Janeiro, e reivindicar melhorias para 

os usuários de prestação de serviços de telefonia 

 

Indicação 314/2019 

Autor Vereador Ralph 

 INDICAÇÃO, para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria de Educação, estude a possibilidade de realizar 

exames oftalmológicos nos alunos matriculados na rede oficial de 

ensino Municipal em Trajano de Moraes. 

 

Indicação 315/2019 

Autor Vereador Ralph 

 INDICAÇÃO, para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e 

Secretaria Municipal de Transporte, a implantação de redutores de 

velocidade, tipo lombada e sinalização de placas indicativas, bem como 

a pintura de faixa de pedestre em frente de todos as Escolas do 

Município. 

 

Indicação 316/2019 

Autor Vereador Ralph 

 INDICAÇÃO, para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos em 

conjunto com o DER (Departamento de Estrada e Rodagem) RJ 17º 

ROC, que seja realizado ação Tapa Buracos na estrada que liga o trevo 

de Serra das Almas até o alto da Serra, 3º Distrito do Município de 

Trajano de Moraes. 



 

Indicação 317/2019 

Autor Vereador Ralph 

 INDICAÇÃO, para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, em parceria com ENEA-RJ, 

através do Programa Limpa Rio, seja feita a limpeza e dragagem dos 

córregos e leitos da localidade de Serra das Almas 3º Distrito do 

Município de Trajano de Moraes. 

 

Indicação 318/2019 

Autor Vereador Ralph 

 INDICAÇÃO, para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a 

aquisição de motocicletas a ser utilizadas pela guarda Municipal, no 

Município de Trajano de Moraes. 

 

Moção de Pesar 003/2019 

Autor Vereador Ralph 

 Moção de Pesar a Família do Sr. Getúlio Thomaz, pelo seu 

falecimento ocorrido no dia 18 de fevereiro do corrente ano, pessoa 

querida e respeitada por todos em Maria Mendonça em todo o 

Município de Trajano de Moraes - RJ 

Moção de Parabenização 004/2019 

Autor Vereador Isaías 

 Moção de Parabenização a Senhora Tamara Leite, pela passagem 

de seu aniversário no dia de hoje. 


