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Ata da Décima Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal
de Trajano de Moraes, realizada aos 11 (onze) dias do mês de março de 2019 (dois mil e
dezenove), estando presentes os senhores Vereadores: Ralph Williams G. S. Moreira,
Carlos Renato Siqueira Lessa, Álvaro Pereira Campos, Ada Cypriano Sereno Diniz,
Carlos Alencar Freitas Ramos, Francisco Messias Junger Félix, Isaias Alves Nogueira,
Isis Félix Bechara Fernandes e João Francisco Fernandes. Às nove horas assumiu a
Presidência da Sessão o Senhor Presidente que após verificar as assinaturas no livro de
presença, declarou aberta a Sessão. Após comunicou que em virtude de o Vereador
Manoel Valcir ter assumido o Cargo de Secretário Municipal de Estradas e Rodovias do
Município de Trajano de Moraes, será realizada a eleição para preenchimento da vaga
de Vice-Presidente da Mesa Diretora, conforme convocação em sessão ordinária
realizada no dia 07(sete) de março de 2019. Após o Senhor Presidente suspendeu a
sessão por cinco minutos para protocolo de chapas. Reaberta a Sessão foi protocolizada
apenas uma chapa, denominada Chapa única, com o nome do Vereador CARLOS
ALENCAR FREITAS RAMOS, para concorrer ao cargo de Vice-Presidente da Mesa
Diretora. Em seguida foi realizada a eleição com a proclamação do resultado, tendo sido
eleito, por unanimidade de votos, ao cargo de Vice-Presidente da Câmara Municipal o
Vereador Carlos Alencar Freitas Ramos. Após a proclamação do resultado, o Senhor
Presidente convidou o Vereador Carlos Alencar para tomar assento à Mesa e assumir
suas funções. Após o Senhor Presidente determinou a leitura da Ata da sessão anterior
ocorrida no dia 07 (sete) do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove). Terminada a
leitura, posta em discussão o Senhor Presidente disse que gostaria de retificar a ata para
constar que os valores citados com gastos de festas e com o carnaval são valores
aproximados e não exatos. Terminada a discussão, posta em votação, aprovada por
unanimidade de votos. Após o Senhor Presidente informou que foi solicitado pelo Sr.
Nilton para fazer uso da palavra para tratar da questão da cobrança da taxa de
iluminação pública, e como é de praxe seria no final da sessão, todavia, como o
Secretário de Fazenda está presente e também quer dar algumas explicações sobre a
cobrança da taxa, e que possui um compromisso agendado, suspenderá a sessão para
conceder a palavra ao Sr. Nilton Riguete, após ao Secretário de Fazenda e em seguida
ao Secretário de Agricultura, Sr. Daniel Rezende. Reaberta a sessão o Senhor Presidente
determinou a leitura para Ordem do Dia que constou o seguinte: Requerimento, de
autoria do Senhor Presidente Ralph Williams G. S. Moreira, que requer ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal que seja encaminhado a esta Casa de Leis, cópia de todas as
portarias de nomeações e exonerações dos cargos em comissão e funções gratificadas no
Município de Trajano de Moraes, referentes ao período de janeiro de 2017 até a
presente data, posto em discussão, o Vereador Carlos Alencar disse que seu voto será
contrário ao Requerimento, tendo em vista que fere o direito a privacidade e intimidade
dos servidores. Ressaltou que hoje já existe o portal da transparência, e, que acredita
que esse requerimento deveria ser endereçado ao responsável pelo jornal. O Senhor
Presidente disse que não está solicitando valores de nenhum servidor, mas tão somente
as portarias, uma vez que não consta nas edições dos jornais arquivadas na Câmara
Municipal. Disse ainda que se trata de um pedido de informação, e com base na lei de
acesso a informação qualquer cidadão tem direito a essas respostas quanto mais o
legislador. Mencionou também que essas informações não estão no portal da
transparência da prefeitura municipal, ao contrário da Câmara Municipal que
disponibiliza todas as informações ao público em geral, e que se qualquer cidadão entrar
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no site da Câmara terá acesso a folha de pagamento na íntegra. O Vereador Carlos
Alencar disse que acredita que esse tipo de informação fere a intimidade e que o próprio
Ministério Público se posiciona dessa forma, citando também orientação do Governo do
Estado do Rio de Janeiro para não publicar nomes e valores de servidores. O Senhor
Presidente informou que o requerimento será encaminhado com base na lei de acesso a
informação, e tornará pública, e em não sendo atendido será encaminhado aos órgãos
competentes. Terminada a discussão, posto em votação rejeitado por 06 (seis) votos
contrários dos Vereadores Carlos Alencar Freitas Ramos, Álvaro Pereira Campos, João
Francisco Fernandes, Isaias Alves Nogueira e Ada Cypriano Sereno Diniz e Francisco
Messias Junger Felix e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Carlos Renato de
Siqueira Lessa e Isis Félix Bechara Fernandes. O Senhor Presidente disse que gostaria
de lamentar a rejeição requerimento, haja vista que as informações solicitadas deveriam
ser públicas e disponíveis a todos, mas infelizmente foi rejeitado e tornará essa votação
pública. Disse ainda que os vereadores que votaram contrários ao requerimento
deveriam cobrar do Executivo as informações no portal da transparência da prefeitura,
pois no site da câmara todas as informações estão disponibilizadas. Indicação n°
328/2019, de autoria do Vereador Presidente Ralph Moreira, que indica ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, estude a
possibilidade de efetuar uma reforma e/ou reparo nos refletores do Campo de Futebol
Francisco Limongi, na sede do Município de TRAJANO DE Moraes. Indicação nº
329/2019, de autoria do Vereador Isaias Alves Nogueira que indica ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, que através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos,
solicitando para que seja reformado o parquinho localizado em frente a Rua da Igreja
Católica de Tapera, que se encontra em situação precária. Indicação nº 330/2019, de
autoria do Vereador Isaias Alves Nogueira que indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
que através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, construa uma escada
no caminho que da acesso a Igreja do Pastor Valdir, que é um atalho a Igreja, no 4º
distrito de Trajano de Moraes. Indicação n° 331/2019, de autoria do Vereador João
Francisco Fernandes que indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que através da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, fizesse o reparo das lâmpadas que
estão queimadas na praça e no alto de Monte Café, 3º distrito de Trajano de Moraes.
Moção nº 005/19, proposta pelo Vereador Álvaro Pereira Campos, de parabenização a
ALUNA ANA RITA MATOSO, por ter sido Vice-Campeã no Kata e no Kumite, na
primeira etapa do Campeonato Estadual de Karate 2019, posta em discussão e em
votação, aprovada por unanimidade de votos. Moção nº 006/19, proposta pelo Vereador
Álvaro Pereira Campos, de parabenização ao ALUNO MATHEUS ROCHA, pelo BiCampeonato no Kata e Campeão no Kumite, na primeira etapa do Campeonato Estadual
DE Karate 2019, posta em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos.
Moção nº 007/19, de autoria de todos os Vereadores de parabenização aos blocos
carnavalescos de todo o Município de Trajano de Moraes, pela belíssima participação
no carnaval de 2019, posta em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de
votos. Não havendo mais pauta para Ordem do Dia, o senhor Presidente franqueou a
palavra aos Senhores Vereadores por ordem de sorteio, o que constará resumidamente
nesta Ata, em conformidade com o art. 108 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Trajano de Moraes, Vereador Francisco Messias Junger Félix falou sobre a cobrança
de iluminação pública, citando que o morador da zona rural já possui uma vantagem
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pois paga uma tarifa menor. Disse que torce para que haja uma redução nos valores,
mas que as pessoas devem entender que a cobrança faz entrar receita aos cofres públicos
que podem ser aplicadas em melhorias de estradas, na área da sáude e em outras áreas
para o bem da população. Após falou que espera que o Poder Executivo possa rever a
situação dos servidores públicos municipais, no que tange aos seus direitos, citando a
Guarda Municipal, que sempre vem requerendo esses direitos junto aos gestores, e que
soube que o prefeito está estudando um projeto de lei para melhorias. Disse que todos
possuem defeitos, mas todos que passaram por esse Município deixaram algo de bom
para Trajano. Após parabenizou aos secretários Municipais que estão trabalhando em
prol do povo. Parabenizou o Sr. Nilton Riguete pela cobrança e pela explanação em
Plenário, disse que foi um debate produtivo. Ressaltou que deveria se cobrar da Enel a
colocação de luz em todos os postes para atender a população que paga a tarifa de
iluminação pública. Finalizou solicitando as pessoas que usam as redes sociais que
também pudessem publicar as coisas boas que vem acontecendo no Município, as
cobranças são válidas, mas também tem que parabenizar o que vem funcionando. A
Vereadora Isis Bechara Fernandes destacou a presença do Ex Prefeito João Luiz e dos
Secretário e assistentes presentes. Disse que gostaria de dar boas vindas ao Vereador
Carlos Alencar e parabenizou pela eleição ao cargo de Vice Presidente. Após
parabenizou e destacou o carnaval do Município, por ter sido um dos melhores da
região. Em seguida falou sobre a lei do assédio que está em vigor, fazendo uma
indicação verbal para que a Secretaria Municipal de Educação possa promover palestras
para os jovens nas escolas sobre o tema se colocando a disposição para falar para ajudar
nas palestras. Disse que gostaria de agradecer por terem trocado o ônibus dos
universitários e que atualmente vem atendendo de maneira satisfatória aos estudantes.
Em seguida disse que gostaria de fazer uma indicação verbal ao Prefeito, para que
através da secretaria de fazenda estude a possibilidade de efetuar o pagamento do
Auxílio Universitários aos estudantes que é de grande ajuda. Falou ainda sobre a taxa de
iluminação pública, destacando que vem cobrando isso deste que ingressou ao Poder
Legislativo, ressaltando ter consciência que é uma lei, que se trata de uma obrigação
imposta ao Prefeito, sob pena de renúncia de receita, todavia, quando a pessoa paga por
um imposto o serviço tem que ser prestado. Ressaltou que acha que vem faltando um
pouco de postura, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo, no sentido de
cobrar da empresa Enel para ter os serviços prestados, sugerindo a realização de uma
audiência pública. Parabenizou o Sr. Nilton Riguete pela colocação do tema em
discussão destacando a importância da participação popular nesses assuntos, bem como
agradeceu aos Secretários de Fazenda e ao Secretário de Agricultura Daniel pelas
explanações. O Vereador Carlos Renato de Siqueira Lessa registrou a presença do Ex
Prefeito João Luiz e dos Secretários Municipais presentes. Parabenizou o Sr. Nilton
Riguete pela postura de vir ao Plenário reivindicar essas questões, bem como
parabenizou o Secretário de Fazenda Guto e ao Secretário de Agricultura Daniel por
suas explanações. Após agradeceu ao Secretário de Obras por ter atendido a uma
solicitação sua, no sentido de nivelar o calçamento da rua do Fórum em Visconde de
Imbé. Após informou que está estudando a possibilidade de elaborar um projeto para
que os veículos da Secretaria de saúde possam atender com prioridade as pessoas mais
carentes. Disse que foram adquiridos novos veículos e está em contato com o Secretário
de Saúde para que o projeto possa ser elaborado após ampla discussão com todos os
seguimentos envolvidos. Ressaltou que o objetivo não é impedir que veículos oficiais

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Trajano de Moraes
Setor Legislativo
possam servir a quem tem melhores condições, mas que seja dado prioridade as pessoas
mais carentes. O Vereador Carlos Alencar disse que concorda e sugestionou que fosse
realizado um cadastro para que as pessoas possam ser atendidas. Após disse que
encaminhará um ofício a Secretaria de Saúde para que possam disponibilizar uma
ambulância para ficar durante a realização dos jogos da Super Copa Taurus, que está
sendo realizada em Monte Café. Destacou que o Time de Visconde de Imbé está
classificado para as semifinais dessa competição e que seria de suma importância a
presença da ambulância no evento. Destacou que também se iniciará a Copa Noroeste
de Futsal e que por não terem um Ginásio Poliesportivo, o time de Visconde de Imbé
terá como sede a quadra de São Sebastião do Alto. Disse que elaborará uma Moção de
parabenização ao Prefeito Tavinho por ter cedido a quadra e apoio da ambulância
durante o evento, todavia o time terá que disponibilizar três guardas municipais para dar
apoio durante o jogo, razão pela qual elaborará um ofício ao comando da guarda
municipal para tentar ver a viabilidade de disponibilizar três guardas municipais para
apoio durante os jogos em que o mando de quadra for do time do Visconde Futebol
Clube. O Vereador Carlos Alencar Freitas Ramos que agradeceu a votação dos
vereadores que o conduziu ao cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora. Após
destacou a presença do Ex Prefeito João Luiz e dos Secretários Municipais. Parabenizou
e agradeceu a presença do Nilton Riguete que trouxe o tema e que foi muito produtivo o
debate. Falou que a vontade do povo tem que prevalecer sempre e que há a necessidade
de se dialogar para se buscar o que for melhor. Disse que a maior rede social é o
Vereador, que é o canal direto entre o povo e o Poder Executivo. Disse que a melhor
saída é o que aconteceu hoje com a questão da contribuição da iluminação pública, que
foi trazida ao plenário pelo Nilton e o tema foi bem debatido. O Vereador Álvaro
Pereira Campos destacou a presença do Ex Prefeito João Luiz, secretários e assistentes
em geral. Parabenizou a coerência dos Vereadores Renato e Isis em parabenizar o Poder
Executivo pelas realizações, posto que mesmo sendo oposição tem que torcer pelas
melhorias sempre. Com relação a iluminação pública, fez uma indicação verbal para que
sejam colocados braços de luz em todas as ruas do Município. Após falou que todos os
ex prefeitos deixaram suas contribuições, e, críticas sempre irão ocorrer. Falou sobre a
contribuição de iluminação pública, dizendo que o Senhor Presidente mencionou que o
processo legislativo foi aprovado da noite para o dia, todavia gostaria de lembrar que o
projeto tramitou no governo passado, e que cada vereador foi notificado pelo Tribunal
de Contas e foi colocado no mural da Câmara, tornando público a obrigação de se
instituir a citada cobrança. Disse que talvez pudesse ter havido um melhor
aprofundamento sobre o tema, mas veio uma determinação e teve que ser cumprida e
constava que o município estava renunciando receita. Disse ainda que a cobrança
também vem ajudando o Município a quitar suas dívidas com a própria empresa de
iluminação, cuja dívida vinha se arrastando ao longo de vários anos, o que inviabilizaria
o recebimento de verbas e repasses o que implicaria na vida de todos. Finalizou
parabenizando aos organizadores do Encontro de Seresteiros ocorrido no último sábado,
e que irá propor uma Moção. O Vereador Isaias Alves Nogueira falou que gostaria de
parabenizar o Sr. Nilton Riguete por ter levantado essa bandeira, bem como parabenizou
a presença e a explanação do Secretário de Fazenda que trouxe alguns fatos que talvez
todos desconheciam. Parabenizou o Vereador e Secretário Daniel que veio para falar
sobre sua pasta, mas também tratou da questão da iluminação pública. Disse que
gostaria apenas de tecer uma crítica ao Sr. Nilton por ter publicado antes nas redes
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sociais para depois vir a Câmara, pois quando se publica em redes sociais as pessoas as
vezes não entendem ou interpretam de forma errada e que esta Casa está sempre de
portas abertas para o diálogo. Em seguida justificou as indicações de sua autoria, que
trata da construção de uma escada para dar acesso a Igreja e os reparos no parquinho em
Tapera, parquinho este construído pelo então Prefeito João Luiz. Após disse que tem
uma Moção em homenagem ao Sr. Nilton pela idealização do projeto Karaokê das
Comunidades e que a homenagem será entregue após o encerramento da sessão.
Finalizou que recebeu uma notícia sobre o enquadramento dos professores que está
próximo de acontecer. O Vereador Álvaro disse esse sempre foi um anseio dos
professores, todavia algumas pessoas estão reclamando, pois irão perder a
“dobradinha”. O Senhor Presidente também registrou a presença do ex prefeito João
Luiz, do Secretários Municipais e da Guarda Municipal. Disse ao Secretário Daniel que
as portas estão sempre abertas para que possa retornar e tratar assuntos de sua pasta e
parabenizou o Secretário pela sua atuação. Registrou a presença de seu assessor Jorge
Heleno e do assessor da Mesa Rafael Freire, bem como do Sr. Antônio Carlos
Natividade. Após parabenizou o Sr. Nilton pelas questões trazidas ao Plenário,
destacando que sempre está lutando em prol de um Município melhor para todos e que
tudo que se propõe a fazer, faz com maestria. Após falou sobre a questão da iluminação
pública, disse que buscou estudar a matéria, inclusive buscando cópia das leis aprovadas
em outros Municípios. Destacou que no município foi votado em regime de urgência e
que não foi estudado como deveria ter sido, haja vista que o Projeto foi encaminhado no
dia 18 de setembro e foi votado no dia seguinte, como pode ser verificado no processo
legislativo, ao contrário, por exemplo, do que ocorreu na câmara de Conceição onde
foram realizadas várias audiências públicas antes da votação. Ressaltou a questão da
Prev Trajano que possivelmente voltará para a câmara aprovar novos parcelamentos, e
que a matéria necessita de estudos aprofundados, pois o instituto de previdência está a
beira de um colapso e não pode ser votado a toque de caixa como ocorreu no projeto da
iluminação pública, ressaltado que a época estava na secretaria municipal de obras e não
participou da votação. Finalizou agradecendo a presença de todos. Após o senhor
presidente convidou o Senhor Nilton Riguete para receber a moção proposta pelo
Vereador Isaias Nogueira. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a
presente sessão.

Sala das Sessões, 11 de março de 2019.

__________________________________________
Ralph Williams G. S. Moreira – Presidente

_________________________________________
Carlos Renato de Siqueira Lessa – Segundo Secretário

