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Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara
Municipal de Trajano de Moraes, realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de março de
2019 (dois mil e dezenove), estando presentes os senhores Vereadores: Ralph Williams
G. S. Moreira, Carlos Alencar Freitas Ramos, Carlos Renato Siqueira Lessa, Álvaro
Pereira Campos, Ada Cypriano Sereno Diniz, Francisco Messias Junger Félix, Isaias
Alves Nogueira 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 Presidente
da Comissão de Finanças e Economia, em comum acordo de todos os presentes, o
Vereador Carlos Alencar Freitas Ramos será o Presidente da Comissão de Finanças e
Economia Após o Senhor Presidente determinou a leitura da Ata da sessão anterior
ocorrida no dia 11 (onze) do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove), posta em
discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Após o
Senhor Presidente determinou a leitura para Ordem do Dia que constou o seguinte:
Requerimento de autoria do Vereador Ralph Moreira e Ísis Bechara Fernandes, para que
seja encaminhado a esta Casa Legislativa informações sobre quais escolas da rede de
ensino municipal está sendo atendidas pelo transporte escolar através dos ônibus
escolares, posta em discussão e em votação, aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Moção nº 009/2019, de autoria do Vereador Álvaro Pereira Campos de
Parabenização aos Organizadores do 21º Encontro de Seresteiro, posta em discussão e
em votação, aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Indicação nº 337/2019,
de autoria da Vereadora Ada Cypriano Sereno Diniz, que indica ao Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, a criação de
uma sala e/ou espaço destinado a Mulher, denominado Sala Rosa da Mulher, para dar
assistência às mulheres com risco pessoal e social, oferecendo ação de atendimento em
saúde, psicologia, apoio jurídico e atividades educativas e formativas, entre outras. .
Indicação nº 338/2019, de autoria da Vereadora Ada Cypriano Sereno Diniz, indicação
para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Defesa Civil,
estude a possibilidade de disponibilizar dois Guardas Municipais para a Comunidade de
Barra dos Passos, 2º distrito de Trajano de Moraes - RJ. Indicação nº 339/2019, de
autoria da Vereadora Ada Cypriano Sereno Diniz, indicação para que o Exmo. Senhor
Prefeito Municipal, através da Secretaria de Obras, estude a possibilidade de instalar
dois quebra molas na Rua Maria de Lourdes Marinho em, Barra dos Passos, 2º distrito
do Município de Trajano de Moraes. Indicação nº 342/2019, de autoria do Vereador
Álvaro Pereira Campos, indicação para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, através
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para que sejam colocados braços
de luz em todas as ruas do Município. O Senhor Presidente disse que as Comissões
Permanentes irão se reunir todas as segundas e quintas feiras depois das sessões
legislativas. 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, o Vereador Francisco Messias Junger Félix informou que
amanhã vai estar com o pessoal do DER, para tentar levar asfalto em pequenas ruas do
município, convida a todos os Vereadores para poderem fazer essa reivindicação, assim
estaremos ajudando o governo. Disse que fica muito triste com a politicagem no
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município de Trajano de Moraes, onde as pessoas usam a internet para falar as coisas
ruins do Município, em vez de falar as coisas boas que foram feitas do Município, fica
feliz em poder ajudar, como por exemplo, disponibilizou seu carro para levar pessoas ao
rio. Fez uma indicação verbal para que fosse feito um quebra mola em frente a casa de
Jorge Monteiro em frente ao Gustavo Bike’s. O Vereador João Francisco Fernandes fez
uma indicação verbal para a Secretaria de Obras, juntamente com o DER, fosse feita a
limpeza em torno da RJ 146, em Monte Café, que está cheio da mato, o que pode
provocar algum acidente. Parabenizou o Secretário de Agricultura o Vereador Daniel,
que colocou máquina para arar as terras dos agricultores, beneficiando os produtores
rurais. Parabenizou o Secretário de Obras, o Sr. Juninho que conseguiu resolver o
problema do rio que transbordava e alagava as casas, além do parquinho e as estradas
que estão sempre em manutenção, coisas que as pessoas esquecem. O Vereador Isaías
Alves Nogueira fez uma indicação verbal para que a Secretaria de Obras fizesse o
calçamento da rua da Igreja Católica em Tapera, pois quando chove vai muita lama para
a rua. Fez uma indicação verbal para que a Secretaria de Obras fizesse os reparos da
iluminação pública em Tapera, pois existem muitas lâmpadas queimadas, tem que ir lá e
dar uma geral, não adiante ir e só trocar uma lâmpada. Esclareceu que na sessão passada
foi votado um requerimento de autoria do Vereador Ralph Moreira e que o mesmo foi
reprovado, mas temos que saber que mil cabeças são mil pensamentos, e como o
plenário é soberano, o que decidiu não pode mais voltar a trás e tem que ser respeitado,
pois é a opinião de cada um. O Vereador Álvaro Pereira Campos fez uma indicação
verbal e que fosse assinado juntamente com o Vereador Isaías, a Secretaria de meio
ambiente juntamente com a população local fizesse um estudo para implementar um
projeto de criação de tilápias na região de Tapera, o que possibilitará o aumentando da
renda das pessoas dessa comunidade. Fez uma indicação para que a Secretaria de Obras
fizesse a limpeza dos bueiros da rua Marli Lage Ferraz seguindo pela estrada de Bom
Jesus. Fez uma indicação verbal para que a Secretaria de Obras fizesse um corrimão na
Rua Augusto Lemgruber, da casa do Senhor Burú até a casa de Tânia, a fim de evitar
qualquer acidente dos pedestres que passam ali. Disse que o requerimento para saber
quais escolas que são atendidas pelos ônibus escolares, isso é muito importante, pois viu
essa semana o trafego de vários ônibus e com sentidos opostos, sabem então que ônibus
tem bastante, por isso é importante sabermos quais locais estão sendo atendidos. Disse
também que geralmente os carros da prefeitura tem a preferência no atendimento as
pessoa na cidade do Rio de Janeiro, que além ser mais longe tem muitos pedidos, mas
que também conseguisse disponibilizar carros para irem a Nova Friburgo, Itaocara e
Campos, que também necessitam de viagem para atender a população. O Vereador
Carlos Alencar Freitas Ramos parabenizou o Vereador Francisco Messias que convidou
a todos para irem o DER para solicitar asfalto das ruas do Município, e esse pensamento
traz mais união a todos. Acrescentou as palavras do Vereador Álvaro quanto aos ônibus
escolares, pois o 4º distrito agora são atendidos pelo transporte públicos, levando os
alunos para faculdade, o que antes era muita dificuldade, economizando muito, acredita
que foi bem distribuído esses ônibus pelos distritos. Informou que o Secretário de
Educação do Estado estará visitando as escolas do Município que se encontra em
reformas, e nessa visita todos os Vereadores poderiam recebê-lo. O Senhor Presidente
agradeceu a presença do Secretário de Agricultura o Vereador Daniel. Disse que cada
um aqui trabalha de uma forma, cada um tem um jeito de fazer política, e que, no
entanto procura fazer sua parte, lutando pelo Município, como sempre fez,

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Trajano de Moraes
Setor Legislativo
independentemente de política, até porque sua própria vida mostra isso, somos
representantes do povo, não podemos ouvir e calar, omitir por causa de governo, por
isso a importância da TV Câmara, para divulgar tudo que acontece, não como o governo
que só divulga as coisas boas, não divulga as coisas ruins. Disse que foi convidado para
uma reunião de associação de moradores de Serra das Almas e de Monte Café, onde
convidou a todos na sessão passada, todos ficaram cientes, apenas o Vereador João
Francisco não ficou sabendo pelo motivo de ter se ausentado antes do termino da
sessão. Disse que respeita os votos contrários do requerimento de sua autoria, porém
não pode acontecer de lá atrás questionar alguma coisa e hoje querer se omitir, estamos
aqui para legislar e fiscalizar. Disse ainda que a está presente todos os dias na Câmara,
assim como trabalhava todos os dias enquanto esteve presente na Secretaria de Obras,
onde não tinha nenhuma estrutura como tem hoje em dia, uma empresa com gasto de
cerca de 200 mil mensais, e só for olha na praça em frente sua casa, bancos cheios de
matos crescendo, está esperando pra ver até onde vai chegar. Parabenizou a indicação
do Vereador Álvaro quanto ao corrimão da Rua Augusto Lemgruber, similar a sua
indicação da colocação do corrimão daquela escada. Nada mais havendo a tratar o
Senhor Presidente encerrou a presente sessão.

Sala das Sessões, 14 de março de 2019.

__________________________________________
Ralph Williams G. S. Moreira – Presidente

_________________________________________
Carlos Renato de Siqueira Lessa – Primeiro Secretário

