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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara
Municipal de Trajano de Moraes, realizada aos 21 (vinte e um) 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, 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 18 (dezoito) 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: Veto ao Projeto de Lei nº 05/2019, de autoria do Vereador
Ralph Williams G. S. Moreira, que dispõe sobre o custeio, pelo Município, quanto à
realização de casamento civil coletivo de casais declaradas hipossuficientes, e da outras
providências, posto em discussão e em votação, mantido o vetor por unanimidade de
votos. Veto parcial ao Projeto de Lei nº 06/2019, de autoria do Vereador Ralph
Williams G. S. Moreira, que Garante à população acesso a informações sobre
beneficiados por programas sociais da Internet no site da Prefeitura ou outros meios de
acesso livre à população, posto em discussão, o Vereador Carlos Renato disse que
discorda do Veto, pois quem preenche os requisitos para estar no programa não tem o
porquê de se omitir essa informação, se tem o direito, não tem motivos de não ter o seu
divulgado, posto em votação, mantido o vetor por 7 (sete) votos favoráveis e 1 (um)
contrário do Vereador Carlos Renato Siqueira Lessa. Veto parcial ao Projeto de Lei nº
07/2019, de autoria do Vereador Ralph Williams G. S. Moreira, que Dispõe sobre a
criação do programa de “coleta seletiva” no âmbito municipal e da outras providências,
posta em votação, o Vereador Carlos Renato solicitou vista ao veto do projeto para
analisar a questão de competência, pois ficou um conflito de competência do executivo
e do legislativo. O Senhor Presidente disse que irá tirar o projeto de pauta para que seja
concedido o pedido de vista ao projeto ao Vereador Carlos Renato. Projeto de Lei nº
23/2019, de autoria do Vereador Ralph Williams G. S. Moreira, que institui o programa
de plantio de árvores no município, na forma e condições que especifica. Após a
apresentação do projeto, o Senhor Presidente o encaminhou para as Comissões
Permanentes. Não havendo pauta para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente determinou
a leitura das seguintes proposições: Moção nº 010/2019, de autoria do todos os
Vereadores, aos times de Visconde de Imbé Futebol Clube e Tapera Futebol Clube, por
serem finalistas na Super Copa Taurus, a ser realizado no dia 24 de março do corrente
ano, em Barra do Canteiro, posta em discussão e em votação, aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. Moção nº 011/2019, de autoria do todos os
Vereadores, de Pesar a família do Senhor Elias Abrahão, carinhosamente chamado de
Baruck, pelo seu falecimento ocorrido em 19 de março do corrente ano. Moção nº
012/2019, autoria da Vereadora Ísis Félix Bechara Fernandes, de Pesar a família do
Senhor Achiles Tonassi, pelo seu falecimento ocorrido em 16 de março do corrente ano.
Indicação nº 351/2019, de autoria da Vereadora Ísis Félix Bechara Fernandes,
indicação, ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, através do Departamento de Esportes, que
possa disponibilizar tatames para ficarem nos distritos, para a prática de Muay Tai e Jiu
jitsu. Indicação nº 352/2019, de autoria do Vereador João Francisco Fernandes,
Indicação, ao Exmo Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos para que coloque dois ou três braços de luz no loteamento de Monte
Café, 3º Distrito 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
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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 fez uma indicação verbal para que o Exmo. Sr. Secretário de Obras e
Serviços Públicos colocasse um corrimão na escada que dá acesso a Rua Dr. Augusto
Lemgruber a Avenida Castelo Branco. O Vereador Carlos Alencar Freitas Ramos
ressaltou a presença do Secretário de Obras, o Senhor Juninho, juntamente com o seu
assistente o Senhor Clovis, pela dedicação nos trabalhos realizados no município,
mesmo que as coisas andem devagar, estão andando. Convidou a todos para prestigiar a
final da Super Copa Taurus, onde se espera bastante torcedor. Disse que é favor de
empregar mil pessoas, que seja com concurso ou não, pois nosso município é muito
carente, então independente de se por concurso, terceirizado ou contrato temporário nós
temos que empregar, por exemplo, existem umas cem pessoas que pedem emprego,
mais infelizmente não consegue empregar a todos, e todos os prefeitos que viu passar
por aqui sempre tentaram ajudar o povo de Trajano evitando fazer concursos, não que
seja contra ao concurso, mas não fazendo o concurso conseguimos trazer a mão de obra
do próprio município, o que não acontece com o concurso, onde a maioria são pessoas
de fora do município que passam no concurso, por isso que é importante evitar o
concurso. Falou em relação sobre o assunto levantado pela Vereadora Ísis Bechara, que
um professor tem horas para serem cumpridas em planejamento que deve ser realizado
dentro da escola e estava acontecendo de uns cumprir esse planejamento dentro da
escola e outros dentro da escola, então o Secretário de Educação bloqueando essas horas
que não estavam sendo cumpridas dentro da escola, e que seria realizado um
enquadramento, sendo que é assim que funciona o Estado e o Município teria que seguir
também. O Vereador Isaías Alves Nogueira disse que gostaria que fosse registrada a
presença do Secretário de Obras, o Senhor Juninho e que fosse reiterada uma indicação
que foi feito no dia 03 de dezembro de 2018, que é de estrema necessidade evitando que
não aconteça nenhum acidente. Pediu que fosse reiterado uma indicação onde solicita a
colocação de três quebra-molas em frente a escola, como também a parte da iluminação,
que seja feito os reparos. Informou que essas cobranças são pedidos da população, e
como Vereador tem que levar essas reivindicações adiante. O Vereador Álvaro Pereira
Campos agradeceu ao atendimento da sua indicação onde foram feitos os reparos da rua
Marli Laje Ferraz até a estrada de Bom Jesus. Estendeu seu sentimentos a família do
Senhor Baruque, pelo seu falecimento ocorrido essa semana. Parabenizou ao Prefeito
pelo enquadramento dos professores, apesar da perda que os professores tem como a
dobradinha, porém o enquadramento é permanente. Reiterou suas palavras da sessão
passada quanto ao fechamento dos portões da escola juntamente com um guarda em
todas as escolas municipais, a exemplo da Escola Maria Marina que só entram que são
identificados. Informou que foi feito um reparo na iluminação da rua de Elias Maria,
porém o problema continuam parece que é a lâmpada e não o braço de luz. Falou
também que Rua Assendino José Pinheiro necessita de um braço de luz perto da casa do
Senhor Geraldo. Verificou no jornal que hoje seria o lançamento da campanha mosteiro
de São Bento em Tapera, lamenta não poder ir, mas que seja uma boa iniciativa, para
sermos um pouco conhecido um pouco mais no estado. Gostaria que fosse colocado
uma placa indicativa do nosso município, o que não acontece no trajeto da BR101 até a
chegada do nosso município. O Vereador João Francisco Fernandes informou que se
não fosse feito a dragagem do rio em Monte Café, com a forte chuva que ocorreu, os
transtornos seriam muito pior, por isso agradece ao Secretário de Obras pelo serviço
feito antes que ocorresse esse problema. Informou também que com essa chuva, a ponte
que escavou, podendo levar algum risco neste local. Solicitou que fosse colocado um
cabo de energia para atender as pessoas que moram entre o trevo de Monte Café até o
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loteamento. O Senhor Presidente disse que foi surpreendido por um caso de injustiça e
covardia, temos um firma que presta serviço no município com gasto de em torno de
dois milhões anuais, e soube da dispensa de um funcionário que realmente precisa, que
trabalhava todos os dias, enquanto existem muitos que ganham bem sem trabalhar,
procurou o próprio representante da firma para saber o motivo, no qual foi respondido
que ele não estava trabalhando e estava bebendo e ficando parado na praça, e se
perguntar a qualquer um iriam verificar que ele realmente trabalhava, mas o que ficou
mais surpreso foi quando pegou a rescisão dele e consta que foi mandando embora sem
justa causa, então gostaria que o representante da firma, o secretário ou o Prefeito viesse
aqui e falasse qual o real motivo de ter mandado ele embora., acha isso uma covardia,
não quer acreditar que seja por motivos políticos, pois não é justa aposentar um
funcionário e depois recontratá-los com salários altíssimos enquanto prejudica pessoas
pobres. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a presente sessão.

Sala das Sessões, 21 de março de 2019.

_________________________________________
Ralph Williams G. S. Moreira – Presidente

_________________________________________
Carlos Renato Siqueira Lessa – Primeiro Secretário

