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Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara
Municipal de Trajano de Moraes, realizada aos 08 (oito) dias do mês de abril 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, Isis Felix
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 04 (quatro) de abril 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 Resolução nº 014/2019, de autoria do Vereador Isaias
Alves Nogueira, que concede Título de Cidadão Trajanense a
Deputada
Estadual
Franciane Conceição Gago Motta, posto e discussão e em votação, aprovado por
unanimidade de votos. Indicação nº 368/19 de autoria do Vereador Álvaro Pereira
Campos, que indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria Municipal
de Obras e serviços públicos estude a possibilidade de fazer um corrimão na ponte
próximo a água Mineral, na sede do Município de Trajano de Moraes. Moção nº 018/19,
proposta pelo Vereador Carlos Alencar Freitas Ramos, de parabenização ao Sr. JOÃO
PEDRO EXPOSTO, pelos relevantes serviços prestados ao Município, notadamente na
Secretaria Municipal de Saúde, posta em discussão e em votação, aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 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
Álvaro Pereira Campos estendeu seus sentimentos de pesar aos familiares do jovem que
faleceu em Visconde de Imbé, ressaltando que ao está presente ao sepultamento, pois
tem um compromisso em Nova Friburgo. Após agradeceu ao Secretário de Estradas e
Rodagens, Vereador Tita, pelo patrolamento da estrada de Leitão da Cunha. Também
agradeceu ao Secretário de Obras e toda equipe pelo trabalho que vem sendo realizado
na Rua Marli Lage Ferraz. Em seguida comunicou que foi convidado pelo Gabinete do
Prefeito para participar da entrega de uma van na Secretaria Municipal de Saúde, mas
gostaria de justificar que não poderá estar presente ante ao compromisso prévio
assumido, mas gostaria de parabenizar por mais essa conquista que será de suma
importância para os usuários da Secretaria de Saúde. Em seguida falou sobre a violência
que assola o país e chamou atenção mais uma vez para a necessidade de colocação de
vigias e trancas nos portões das escolas do Município. A Vereadora Isis Bechara
justificou as ausências nas sessões anteriores tendo em vista ter sido acometida por
problemas de saúde. Ressaltou sua tristeza pelos falecimentos ocorridos no Município.
Em seguida solicitou que fosse agendada uma reunião com o Secretário de Transporte,
pois é preciso falar sobre a questão do ônibus da faculdade, destacando que mudou a
empresa, todavia, segundo tem conhecimento a licitação é para dois ônibus de 42 ou 46
lugares, mas que a empresa vem disponibilizando apenas um ônibus e uma vam, mas o
problema maior foi a mudança do motorista que vem cometendo algumas imprudências
na direção colocando em risco a vida dos estudantes. O Senhor Presidente disse que
enviará um ofício ao Secretário para que pudesse vir ao Plenário para tomar
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conhecimento dessas questões e juntos tentar solucionar os problemas. Após a
Vereadora Isis fez uma indicação verbal para que fosse disponibilizado um veículo
maior para transportar os estudantes de Alem Paraíba, haja vista que novos
universitários iniciarão seus estudos. Finalizou o Presidente Ralph pela estadia em
Brasília, pois acompanhou a agenda do Presidente e tem certeza que trará bons frutos
para o nosso Município. Parabenizou ainda a Direção do Hospital Francisco Limongi,
na pessoa do Sr. Riller Diniz pela instalação do aparelho de Raio X tão cobrado por esta
Casa, ressaltando sua felicidade. O Senhor Presidente disse que gostaria de destacar a
presença de seu assessor Luiz Heleno. Em seguida falou sobre a área de saúde do
Município, parabenizando pela aquisição da Van que beneficiará os usuários que
necessitam ir ao Rio de Janeiro. Frisou a importância de identificação dos veículos
oficiais, que são de propriedade da população Trajanense, bem como destacou a
necessidade de levantamento do estado das outras vans que necessitam de consertos.
Disse que encaminhará um ofício a Secretaria de Ação Social para saber sobre o estado
da van que transportava o pessoal da terceira idade, mencionado que presenciou o
veículo parado em uma oficina em Nova Friburgo e gostaria de saber se já foi
consertada. Após falou que esteve no Hospital no sábado e pode ver como a instalação
do raio-X trouxe melhorias no atendimento a população, haja vista que no momento em
que estava lá presenciou três atendimentos, que se fosse antes teriam que ser
encaminhado para o Município de Santa Maria Madalena. Após falou sobre a
necessidade de colocar em funcionamento o funcionamento do aparelho de
ultrassonografia, o qual já se encontra instalado, necessitando apenas de um médico de
sobreaviso para atender a população, uma vez que já existe o aparelho e a sala a
disposição no Hospital. Disse que no sábado tinha um paciente com suspeita de
apendicite e que foi solicitado o exame, todavia só poderia ser realizado na segunda
feira, destacando que se existisse o médico de sobreaviso para operar o parelho, essa
situação não teria acontecido, ressaltando ainda o risco de vida em se aguardar, em
casos como o citado, para realização de exames. Em seguida falou que se recorda que
tinha sido contratado o Médico Dr. Alexei para realizar esse tipo de trabalho, todavia,
pelo que chegou ao seu conhecimento, ficaram em dívida e atrasos de salários com o
profissional, que parou de prestar os serviços. Ressaltou ainda que chegou a seu
conhecimento também que as ultrassonografias estavam sendo realizadas através de
convênio com a Climagem, mas que foi interrompido esse convênio, o qual está sendo
realizado por outra empresa que se instalou próximo a Igreja Assembléia de Deus.
Informou que oficiará o Secretário de Saúde para prestar essas informações, pois não
acha crível pagarmos por convênios ou terceirizações depois de termos o aparelho de
ultrasonografia e sala a disposição no Hospital. Disse ainda que buscará informações
sobre a natureza e valores desse convênio, bem como da dívida que ficou com o medico
que realizava os exames. Destacou ainda que Câmara está a disposição para votar
qualquer aumento de subvenção ao Hospital Francisco Limongi para que esses exames
possam ser realizados no próprio Hospital em caráter de urgência. Finalizou dizendo
que não há necessidade de terceirização desse exame no Município, haja vista que existe
o aparelho e sala para este fim, ressaltando que existem muitas pessoas que ganham
salários de 3,4 e até 5 mil reais sem prestar serviços ao Município, e em contrapartida
não se contrata um médico para atender o povo, razão pela requer sejam tomadas as
devidas providências. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a
presente sessão.
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Sala das Sessões, 08 de abril de 2019.

__________________________________________
Ralph Williams G. S. Moreira – Presidente

_________________________________________
Carlos Renato de Siqueira Lessa – Primeiro Secretário

