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Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara
Municipal de Trajano de Moraes, realizada aos 18 (dezoito) 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, Álvaro Pereira Campos, Ada Cypriano
Sereno Diniz, Francisco Messias Junger Félix, Isaias Alves Nogueira, Isis 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 o Senhor Presidente determinou a leitura da Ata da sessão
anterior ocorrida no dia 14 (catorze) do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove),
posta em discussão, o Vereador Isaias disse que gostaria de retificar a ata no que disse
sobre a indicação do calçamento da Rua, posto que quando chove desce lama para a rua
principal de Tapera, causando grandes transtornos. Disse ainda que falou sobre a troca
de lâmpadas ressaltou que necessitava de uma revisão geral e não apenas efetuar a troca
de lâmpadas de forma pontual. O Vereador Álvaro disse que gostaria de esclarecer que
quando mencionou sobre os ônibus escolares disse que os vê circulando e que acredita
que o serviço está sendo prestado de forma regular. Terminada a discussão, posta em
votação, aprovada por unanimidade de votos dos presentes. Após o Senhor Presidente
determinou a leitura para Ordem do Dia que constou o seguinte: Indicação nº 343/2019,
de autoria dos Vereadores Álvaro Pereira Campos e Isaias Alves Nogueira, em
reiteração a indicação 095/2017, que indicam ao Exmo. Sr Prefeito, através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que estude a possibilidade de introdução de
peixes de outras espécies, principalmente a Tilápia, na represa do 4º Distrito de Trajano
de Moraes, com a regulamentação e fiscalização contra a pesca predatória. Indicação nº
344/2019, de autoria do Vereador Álvaro Pereira Campos, que indica ao Exmo. Sr.
Prefeito, juntamente com o Secretário de Municipal de Obras e Serviços Públicos,
estude a possibilidade de realizar a limpeza dos bueiros da rua Marli Lage Ferraz
seguindo pela estrada de Bom Jesus, Centro do Município de Trajano de Moraes.
Indicação nº 345/2019, de autoria do Vereador Álvaro Pereira Campos, que indica ao
Exmo. Sr. Prefeito, juntamente com o Secretário de Municipal de Obras e Serviços
Públicos, fizesse um corrimão na Rua Augusto Lemgruber, da casa do Senhor Burú até
a casa da senhora Tânia, na Sede do Município de Trajano de Moraes. Indicação nº
346/2019, de autoria do Vereador Francisco Messias Junger Felix, que indica ao Exmo.
Senhor Prefeito Municipal, juntamente com o Secretário de Municipal de Obras e
Serviços Públicos, fizesse um quebra molas em frente a casa de Jorge Monteiro e outro
em frente ao Gustavo Bike’s, na Sede do Município de Trajano de Moraes. Indicação
nº. 347/2019, de autoria do Vereador João Francisco Fernandes, que indica ao Exmo.
Sr. Exmo. Senhor Prefeito Municipal, juntamente com o Secretário de Municipal de
Obras, e também com o DER, para que fosse realizada uma limpeza em torno da RJ
146, em Monte Café, haja vista a existência de mato em suas margens. Indicação nº
348/2019, de autoria do Vereador Isaias Alves Nogueira, que indica ao Exmo. Sr.
Prefeito, juntamente com o Secretário de Municipal de Obras, estude a possibilidade de
fazer o calçamento da rua da Igreja Católica em Tapera, 4º distrito do Município de
Trajano de Moraes. Indicação nº 349/2019, de autoria do Vereador Isaias Alves
Nogueira, que indica ao Exmo. Sr. Prefeito, juntamente com o Secretário de Municipal
de Obras, providenciasse reparos da iluminação pública em Tapera, haja vista a
existência de várias lâmpadas queimadas. Terminada a Leitura das indicações, o Senhor
Presidente comunicou que terá que se ausentar da sessão, ante a compromisso agendado
com o controlador interno da Câmara, na cidade do Rio de Janeiro, para tratar de
assuntos referentes ao Instituto de Previdência do Município. Após disse que se algum
Vereador tiver disponibilidade de horário também poderia acompanhá-los, todavia tem
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vaga para três pessoas no carro. Após disse que gostaria de solicitar que fosse feito um
Requerimento para saber onde fica localizada a sede da firma que presta os serviços de
limpeza no Município. Em seguida convidou o Vereador Carlos Alencar para assumir a
presidência. 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 Álvaro falou sobre a viagem do
Presidente para tratar de assuntes referentes a Prev, mas que também foi informado pela
Presidente do Instituto de Previdência que haverá uma reunião para tratar da reforma da
previdência, e solicitou que convidasse os Vereadores para participar, informando que
ocorrerá no Instituto de Previdência do Estado. Após agradeceu ao Secretário de
Estradas e Rodagens, que atendendo sua indicação, já está providenciando reparos na
rua Marli Lage Ferraz a localidade de Barro Alto. Em seguida justificou a indicação de
sua autoria para colocação de corrimão na rua Dr. Augusto Lengruber, que tem objetivo
de evitar acidentes. Após disse que gostaria de fazer uma indicação verbal para que os
portões de todas as escolas Municipais e Estaduais ficassem trancadas e fosse colocado
interfones ou guardas municipais nos portões para evitar que as pessoas entrem nas
dependências das escolas sem serem identificadas. Justificou a indicação, tendo em
vista a violência que todos os dias é noticiada nos telejornais. Citou como exemplo o
Colégio Maria Marina, onde possui interfone e os alunos ficam mais seguros,
ressaltando que irá protolizar na câmara uma moção para a direção da citada escola. A
Vereadora Isis Bechara fez uma indicação verbal para disponibilização de tatames para
atender ao Projeto de artes marciais nas escolas, todavia não possui tatames para todas
as escolas necessitando levá-los e buscá-los em todas as aulas. Assim com a aquisição
de mais tatames que ficariam disponíveis em cada unidade escolar. O Vereador Isaias
Alves Nogueira também falou sobre o aumento da violência e acredita que todas as
escolas municipais deveriam ter pelo menos dois guardas municipais em tempo integral.
Aos disse que gostaria de reiterar a instalação dos quebra molas em frente a escola de
Tapera. Após solicitou que fosse agendada uma reunião com o servidor Fellipe Thurler,
controlador interno da Câmara, com o objetivo de tratar de assunto de interesse de
todos. O Presidente Carlos Alencar falou que está elaborando um documento para ser
enviado ao Secretário de Estado para que retorne a figura do servidor porteiro, que
garantem a segurança no interior das escolas. Após falou sobre a propsta de resolução
que está estudando para homenagear professores que se destacaram no Município.
Finalizou falando sobre a final da Copa Taurus, que será entre os times de Visconde e
Tapera, informando que irá propor uma Moção aos dois times no domingo. Nada mais
havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a presente sessão.
Sala das Sessões, 18 de março de 2019.
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