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Ata da Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal
de Trajano de Moraes, realizada aos 28 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro 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, Francisco Messias Junger Félix 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. Em seguida convidou o Vereador Álvaro
Pereira Campos para compor a Mesa em virtude da ausência do Vice-Presidente. Após
determinou a Leitura da Ata da sessão anterior ocorrida no dia 25 (vinte e cinco) de
fevereiro de 2019 (dois mil e dezenove). 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 Lei nº
020/2019, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a atualização do piso salarial
do magistério público municipal da educação básica segundo critérios da Lei
11.738/2008 e dá outras providências. Após a leitura do Projeto o Senhor Presidente
colocou o projeto em regime de urgência, submetendo o requerimento de urgência ao
Plenário, o qual foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Em seguida
pediu o parecer verbal das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Economia, os
quais foram favoráveis a aprovação do projeto. Na seqüência colocou o Projeto em
discussão e em votação, aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Projeto de
Lei nº 021/2019, de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a atualização do piso
salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
segundo critérios da Lei 13.708/2018 e dá outras providências. Após a leitura do Projeto
o Senhor Presidente colocou o projeto em regime de urgência, submetendo o
requerimento de urgência ao Plenário, o qual foi aprovado por unanimidade de votos
dos presentes. Em seguida pediu o parecer verbal das Comissões de Justiça e Redação e
Finanças e Economia, os quais foram favoráveis a aprovação do projeto. Na seqüência
colocou o Projeto em discussão e em votação, aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. Projeto de Lei nº 010/2019, de autoria da Vereadora Isis Bechara, que Institui
o Dia Municipal dos Motoristas Condutores de Ambulância do Município de Trajano de
Moraes, posta em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto
de Lei nº 013/2019, de autoria do Vereador Presidente Ralph Williams Moreira, que
Institui o Dia Municipal do Historiador e cria o Prêmio Amigo da Historia no Município
e dá outras providências, posta em discussão e em votação, aprovada por unanimidade
de votos. Projeto de Lei nº 014/2019, de autoria do Vereador Ralph Moreira, que
Institui a obrigatoriedade da leitura de pelo menos 1 (um) livro por semestre em todas as
Escolas Públicas Municipais, e dá outras providências, posta em discussão e em
votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 015/2019, de autoria do
Vereador Ralph Moreira que institui o programa de valorização dos profissionais que
atuam na limpeza urbana do Município e da outras providências, posta em discussão e
em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº 017/2019, de autoria
do Vereador Ralph Moreira que dispõe sobre a criação do Programa Talentos Da Terra
e da outras providências. Projeto de Lei nº 018/2019, de autoria do Vereador Ralph
Moreira que institui, no âmbito municipal, o Programa Cidade Amiga do Idoso, e dá
outras providências. Projeto de Lei nº 019/2019, de autoria do Vereador Ralph Moreira
que cria o Pipódromo no âmbito municipal e o programa educativo nas escolas públicas
e privadas. Projeto de Resolução nº 007/2019, de autoria do Vereador João Francisco
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Fernandes que concede Título de Cidadão Trajanense ao Sr. Pedro Henrique Ferraz.
Após a apresentação dos projetos, o Senhor Presidente os encaminhou ás Comissões
Permanentes. Não havendo mais pauta para Ordem do Dia, o Senhor Presidente,
determinou a leitura das proposições que constou o seguinte: Requerimento de autoria
do Senhor Luiz Fabiana Louza, que requer ao Secretário Municipal de Turismo
informações referente ao Pregão Presencial nº 003-2019. Indicação nº. 324/19, de
autoria do Vereador Presidente Ralph Moreira, para que o Exmo. Senhor Prefeito
Municipal, estude a possibilidade de instituir no âmbito municipal, o Programa Primeiro
Emprego, objetivando promover a inserção de jovens no mercado de trabalho e sua
escolarização, estimular o desenvolvimento de cooperativas de trabalho e das micro,
pequenas e médias empresas, fortalecendo o processo de formulação de políticas e
ações de geração de trabalho e renda. Indicação nº. 325/19, de autoria do Vereador
Presidente Ralph Moreira, para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, juntamente
com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, fizesse a pintura e reforma na Creche
Vovó Pecly, inclusive que a pintura seja bem colorida destacando o tipo da escolaridade
que a creche atende, para que o ambiente fique adequado para faixa de idade das
crianças, criando um espaço mais aconchegante com o intuito de dar maior motivação.
Indicação nº. 326/19, de autoria do Vereador Presidente Ralph Moreira, para que o
Exmo. Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras e Serviços
Públicos, fizesse o alteamento do muro abaixo do Fórum de Visconde, na Rua João de
Moraes Martins, para que contenha o barro que desce durante as chuvas, bem como o
embolso e em seguida de uma pintura usando tinta específica, evitando o uso de cal,
devido que com o tempo, vai se criando um crosta impedindo que se use uma outra tinta
futuramente. Indicação nº. 327/19, de autoria do Vereador Presidente Ralph Moreira,
para que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal, juntamente com a Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, colocasse um braço de luz na ladeira do CIEP 279, que liga a Rua
Manoel Klayn, no Centro do Município de Trajano de Moraes. 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. Fez uso da
palavra o Vereador Francisco Messias Junger Félix perguntou se falar três minutos
poderá falar o restante depois. O Senhor Presidente disse que não, só poderá fazer uso
da palavra caso fosse assunto da pauta.O Vereador Francisco Messias Junger Félix disse
que está muito satisfeito com a estrada de Trajano a Tapera, apesar de todas as
dificuldades, espera muitos turismo visitem nosso Município, ressaltando o Trabalho o
Vereador Tita, que está trabalhando nas melhorias da estrada. Parabenizou a quem teve
a idéia de fazer a concentração dos blocos atrás da Rama, parabenizando o Pastor
David, que cedeu o espaço para o evento, sem atrapalhar o movimento em rua,
principalmente o acesso ao Hospital. Pediu mais união de todos para ajudar o
Município, o Legislativo e Executivo caminhando numa luta só em prol do Município.
O Vereador Álvaro Pereira Campos agradeceu ao Senhor Presidente pela retirada dos
projetos de lei para que sejam melhor analisados. Comentou sobre o ofício do Senhor
Luiz Fabiano, e que já falou a respeito disso ano atrás, mas entende que a Prefeitura tem
que contribuir de certa forma para o carnaval, para que não aconteça de perder como
aconteceu anos atrás, onde tínhamos três escolas de samba. Falou que seria importante
que fosse criada uma associação de blocos para que eles buscassem os interesses dele, e
pudesse ser feito da seguinte forma, as pessoas que pagaram poderiam ter uma pulseira
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para participar das coisas oferecidas lá, sem deixar de proibir a entrada das outras
pessoas, então deve ser revista essa situação, que o povo todo possa participar, sem
deixar de incentivar para que as coisas não venham a acabar futuramente. Também
parabenizou a estrada que liga Trajano a Tapera, apesar de que a manutenção desse
trecho não é de competência do Município e sim do Estado. O Vereador Carlos Recato
Siqueira Lessa comentou o Ofício de autoria do Senhor Luiz Fabiano, e o que ele pede
não há nada de mais, informação de quem irá fiscalizar os equipamentos que estão
sendo utilizados estão de acordo com os que foram licitados para a realização do
carnaval do Município, uma forma de cobrar do poder público, que não se pague o que
não está sendo utilizado, nada mais justa fiscalizar o que foi gasto e nós vereadores
também temos essa atribuição então temos de colaborar de alguma forma, contudo que
não prejudique nenhum bloco. Falou sobre a nova diretoria do Visconde Esporte Clube,
que fosse feito uma moção de parabenização, que foi uma forma de reestrutura o futebol
de Visconde, e que está participando de duas competições. Lamentou que no Município
ainda não possuir uma quadra poliesportiva, é uma demanda que estamos lutando há
muito tempo, o que dificulta o incentivo ao esporte no Município. Parabenizou a
aprovação do Projeto de Lei que concede aumento salarial aos professores e aos agentes
de endemias. O Senhor Presidente gostaria de fazer uma Moção de Pesar em nome de
todos os Vereadores à família do Senhor Edir Figueira, pelo seu falecimento. Em
seguida justificou a ausência da Vereadora Ísis Bechara, que teve que ir ao médico.
Falou da importância dos Projetos de Leis que concede aumento salarial aos professores
e aos agentes de endemias, por isso colocou em regime de urgência. Falou sobre o
Ofício de autoria do Senhor Luiz Fabiano, que foi encaminhado para a Secretaria de
Turismo e não foi respondido, e citou da dificuldade que o governo tem em não
responder os pedidos feitos pela Câmara, pois são situações que necessitam
transparência. Quanto ao uso do espaço do uso dos blocos deve haver um estudo para
que as pessoas possam entrar e só pessoas identificadas possam fazer o uso de bebidas
ou alimentos oferecido pelo evento. Ressaltou a importância de cobrar mesmo, pois são
gastos públicos. Informou que esteve presente nas licitações fiscalizando. Em seguida o
Senhor Presidente registrou a presença do Assessor Jorge Lenon. Nada mais havendo a
tratar o Senhor Presidente encerrou a presente sessão.

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2019.
__________________________________________
Ralph Williams G. S. Moreira – Presidente

_________________________________________
Carlos Renato Siqueira Lessa – Primeiro Secretário

