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Ata da Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de
Trajano de Moraes, realizada aos 07 (sete) 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,
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 o Senhor
Presidente determinou a leitura da Convocação do Vereador Suplente Carlos Alencar
Freitas Ramos e convidou para assumir a cadeira de Vereador da Câmara Municipal, em
virtude da nomeação do Vereador Manoel Valcyr Barrozo Filho para ocupar cargo de
Secretário Municipal, conforme a portaria 73/2019. Após o Senhor Presidente informou
que com a saída do Manoel Valcyr Barrozo Filho, ficou vago a cadeira de Vice
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal e por não está todos presentes na
sessão não vai fazer a eleição para a ocupação do cargo de Vice-Presidente, pois o
protocolo da saída do Vereador Manoel Valcyr foi feito na sexta a tarde e na segunda e
quarta feira foi decretado ponto facultativo, respeitando o regimento interno no prazo de
5 dias, convoca então, a todos para próxima sessão no dia 11 de março para a eleição do
Vice-Presidente da Mesa Diretora. O Vereador Francisco Messias perguntou se não
poderia votar de uma vez, pois acredita que os vereadores ausentes sabiam da saída do
Vereador Manoel Valcyr. O Senhor Presidente disse que como não foi feito nenhuma
convocação oficial, não poderá fazer sem a ciência de todos, ressaltando que pode haver
interesse dos assentes se candidatar ao cargo de Vice-Presidente. Após determinou a
Leitura da Ata da sessão anterior ocorrida no dia 28 (vinte e cinco) dias do mês 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
017/2019, de autoria do Vereador Ralph Moreira que dispõe sobre a criação do
Programa Talentos Da Terra e da outras providências, posta em discussão e em votação,
aprovada por unanimidade de votos. 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, posta em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de
votos. 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, posta em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Projeto
de Resolução nº 007/2019, de autoria do Vereador João Francisco Fernandes que
concede Título de Cidadão Trajanense ao Sr. Pedro Henrique Ferraz, 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. Fez uso da
palavra o Senhor Presidente informou que a após a sessão anterior convocou o
Secretário de Turismo e que o mesmo compareceu na Câmara para as dar as explicação
quanto ao Ofício protocolado pelo Senhor Luiz Fabiano, e que agora foi encaminhado
para a Câmara os documentos relacionado ao carnaval do Município, conforme
solicitado, faltando apenas responder a pessoa que foi designada para fazer a vistoria do
carnaval. O Vereador Francisco Messias Junger Félix parabenizou o Secretário de
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Turismo o Senhor Tiago Bueno Pecly pela resposta do ofício solicitado. Parabenizou o
carnaval do Município de Trajano de Moraes, não só na sede como também nos
distritos, cada vez mais tendo avanço, destacando o Bloco Piranhudos. Falou da
convocação da população através das redes sociais para reivindicar a taxa de iluminação
pública, que também somos culpados, ficamos de reunir para verifica essa taxa junto
com o Prefeito, como aconteceu no Município de Conceição de Macabú. Falou também
de reunir todos os vereadores para cobrar o prefeito para asfaltar as ruas que precisam
do município, sem destacar nome de ninguém, o importante é o governo fazer.
Parabenizou o Prefeito Rodrigo Viana pelas conquistas dos veículos, oferecendo
conforto para os pacientes que necessitam de viagens para tratamento de saúde, são
coisas que as pessoas tem que postar, não só as coisas ruins. O Vereador Isaías Alves
Nogueira parabenizou o Vereador Carlos Alencar, pelo retorno à Câmara. Fez uma
indicação verbal para a Secretaria de Obras solicitando para que seja reformado o
parquinho localizado em frente a Rua da Igreja Católica de Tapera, que se encontra em
situação precária. Indicação Verbal para que a Secretaria de Obras construa uma escada
ao caminho que dá acesso a Igreja do Pastor Valdir, que é um atalho, que quando chove
as pessoas não consegue passar por ali. Falou sobre a postagem o Senhor Nilton Riguete
que informou de trazer a Câmara na próxima segunda feira uma petição pública para
tentar acabar com a taxa de iluminação pública, e nós Vereadores sabemos que não é
dessa forma, e de antemão já conversou o Senhor Guto e gostaria que fosse um ofício
para que o Senhor Guto estivesse na segunda feira trazendo dados para mostrar ao
Senhor Nilton ou para quem estiver presente para informar quanto que Prefeitura
arrecada e quanto é pago a Enel, esclarecer que o Município não pode abrir mão de
receita, vai poder explicar também sobre a taxa cobra as pessoas de zona rural, pois
deve ter uma explicação. O Vereador Carlos Alencar Freitas Ramos agradeceu aos
Vereadores que se prontificaram a assumir as Secretarias, como também aos demais
Vereadores que trabalharam nos bastidores que possibilitou ao retorno à Câmara, bem
como outros políticos. Parabenizou o Senhor Presidente pelas mudanças ocorrida na
Câmara, ressaltando o uso da Tribuna. Parabenizou o carnaval do Município, nunca viu
tanta gente, e que inclusive fosse feito uma moção de aplauso a todos os blocos pelo
belo carnaval realizado. Parabenizou o Secretário de Obras, o Senhor Junior que
trabalhou incansavelmente para dar suporte, principalmente nas cachoeiras. Falou sobre
a taxa de iluminação pública, sobre a convocação feito através de redes sociais, às vezes
a população é inflamada por questões que não são verdadeiras, talvez seria mais
interessante o Senhor Nilton Riguette viesse a Câmara primeiro para discutir e mostrar a
ele qual a realidade da situação. O Vereador Isaías Alves Nogueira disse que no jornal
está o Prefeito buscando o asfalto de Trajano a Tapera, e como já pediu outras vezes,
seria melhor que os noves Vereadores, como o Prefeito, Vice-Prefeito, formando uma
comitiva, dando mais força para essa cobrança. O Vereador João Francisco Fernandes
parabenizou o Carnaval de Trajano, inclusive na sua localidade Monte Café, agradeceu
ao Secretário de Turismo pela organização dos shows colocados nos distritos, que no
ano que vem tem certeza que será melhor. Fez uma indicação verbal para que a
Secretaria de Obras fizesse o reparo das lâmpadas que estão queimada na praça e no alto
de Monte Café. Parabenizou o Vereador Tita, que esta sempre a frente da manutenção
das estradas que garantiu o acesso das pessoas pelas estradas do Município. Parabenizou
o Secretário de Agricultura que está sempre ajudando os produtores rurais, e com isso
fortalecendo o comércio nas pequenas localidades. Deu boas vindas ao Vereador Carlos
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Alencar, e assim como ele, quem entra numa eleição e não ganha mais fica na posição
em que ficarão não é atoa, pois temos credibilidade com o povo, pode ser cobrado e
estão a disposição. O Vereador Álvaro Pereira Campos parabenizou os projetos de
autoria do Senhor Presidente e que foram aprovados por esta casa. Falou em relação o
ofício do Senhor Luiz Fabiano, e como foi mostrado, já foi respondido. Comentou sobre
a taxa de iluminação pública, que era uma coisa que já se arrastava há tempo e que caiu
no colo do atual Prefeito, e como o Vereador Isaías falou, está de acordo de o Secretário
esclarecer sobre a taxa de iluminação e que a Prefeitura não pode renunciar receita.
Parabenizou o Metais Trajanense que brilharam com sua banda, como também a Guarda
Municipal que fizeram um ótimo trabalho no carnaval do município. Parabenizou os
Bloco do município, destacando o Curto Circuito e os Piranhudos. Também está de
acordo que os Vereadores juntamente com o Prefeito iriam cobrar o asfalto, pois juntos
somos mais fortes. Parabenizou ao Jovem Matheus Rocha, do Judô e também a Rita
Matoso, que fosse feita uma moção para a próxima sessão. A Vereadora deu boas
vindas ao Vereador Carlo Alencar. Parabenizou ao Prefeito pelo belíssimo carnaval do
município, deu tudo certo, tudo em paz, agradando a todos, não só na sede como
também nos distritos, que fosse estendido aos demais secretários que contribuíram nesta
realização. Sugeriu que fosse feito, através da Mesa Diretora, um projeto de lei que
homenageassem as mulheres, já que amanhã é o dia internacional das mulheres. O
Senhor Presidente também deu boas vindos ao retorno do Vereador Carlos Alencar.
Agradeceu a todos os Vereadores que votaram a favor dos projetos de sua autoria.
Comentou sobre o carnaval do município, que percebeu muitas pessoas de fora,
parabeniza os blocos, principalmente o bloco Os Piranhudos, que fizeram uma bela
estrutura para a realização do carnaval. Informou que pretende fazer uma Sessão Solene
para entrega de títulos no dia 25 de abril, podendo ser incluído essas moções aos blocos
de carnaval. Ressaltou que deve haver mais estudos para melhorar a estrutura para
receber as pessoas, como pousadas e campis, melhorar o acesso a cachoeiras e demais
atrações do município. Quanto ao carnaval, deve ser melhor organizado as matines,
como horário e melhor divulgação, como também outras situações. Acrescentou
também, que deve haver carnaval nos distritos, mas de uma forma que não impeça as
pessoas virem para sede, como por exemplo, em Sodrelândia, que fosse realizado
atrações durante o dia, depois que as pessoas saíssem da cachoeira, e em outros distritos
as pessoas vão para poder fazer retira, então talvez não há a necessidade de ter shows e
incentivar as pessoas que gostam irem para a sede. Disse que já acompanhou as
licitações das festas do município, onde foi gato em torno de 700 mil reais e quanto o
carnaval foi gasto 400 mil, deve ser investir mais no carnaval, pois carnaval não é gasto
e sim investimento, pois são vários dias que as pessoas de fora vem para o Município. O
Vereador Carlos Alencar disse que anos atrás foi feito uma pesquisa quanto ao carnaval
nos distritos, e em Maria Mendonça, por exemplo, vão fazer retira e em Sodrelândia o
show tem que ser mais cedo, essa pesquisa é importante para saber organizar melhor o
carnaval. O Senhor Presidente disse para o próximo carnaval tenha uma maior
organização, já no meio do ano já comecei as reuniões, para que não aconteça como
aconteceu esse ano, da licitação ser realizada em cima da hora, se alguma empresa entre
com recurso, talvez não teria carnaval. Quanto a taxa de iluminação, tem sido sempre
falando a respeito, já pediu que fosse encaminhado o valor que é arrecadado e quanto é
gasto com a iluminação pública, já teve no Município de Conceição de Macabú para
saber como foi feito lá, se tiver alguma mudança nessa receita, que venha a diminuir,
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vai ter que compensar com outra receito, pois não pode renunciar uma receita. O
Vereador Álvaro Pereira Campos, disse que quanta a essa entrega de título, poderia
incluir o Vereador Daniel e Tita, que estão nos cargos de secretário municipal. O Senhor
Presidente disse que está de acordo e que eles poderão participar dessa solenidade. Nada
mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a presente sessão.

Sala das Sessões, 07 de março de 2019.

__________________________________________
Ralph Williams G. S. Moreira – Presidente

_________________________________________
Álvaro Pereira Campos – Segundo Secretário

