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Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo da Câmara
Municipal de Trajano de Moraes, realizada aos 11 (onze) 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, Isaías Alves
Nogueira 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 e secretariar os trabalhos devido ao atraso do Vereador Carlos Renato Siqueira
Lessa. Após o Senhor Presidente determinou a leitura da Ata da sessão anterior ocorrida
no dia 08 (oito) dias de abril de 2019 (dois mil e dezenove). Terminada a leitura, posta
em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Não havendo matéria
para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente determinou a leitura das seguintes
proposições: Moção nº 019/19, proposta pela Vereadora Ísis Bechara Fernandes, de
Parabenização aos Atletas Trajanenses Ana Rita Matoso Chave (Bronze no Kumitê),
Ricardo Dutra – de Além Paraíba e treina em Trajano de Moraes. (Ouro no Katá) e Luis
Otávio de Almeida Lemgruber (Bronze no Katá – 44 a 51 anos), que representam com
honra o Município de Trajano de Moraes e o Estado do Rio de Janeiro em Brasília – DF
na Etapa Semifinal do Campeonato Brasileiro de Karatê CBK/2019, evento ocorrido
entre os dias 27 a 30 de março de 2019, com final prevista para o Rio Grande do Sul,
posta em discussão e em votação, aprovado por unanimidade de votos dos presentes.
Moção nº 020/19, proposta pela Vereadora Ísis Bechara Fernandes, Parabenização aos
Atletas Trajanenses Luis Otávio de Almeida Lemgruber - Katá – Branca a Verde - 44 a
51 anos de idade, por representar com Honra o Município de Trajano de Moraes e o
Estado do Rio de Janeiro em Brasília – DF entre os dias 27 a 30 de março e trazer a
Medalha de Bronze na Etapa Semifinal do Campeonato Brasileiro de Karatê CBK 2019,
final que será disputada no Rio Grande do Sul, Medalha que também foi um presente de
aniversário – 26 de março, conquistado na técnica e no suor, posta em discussão e em
votação, aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Moção nº 021/19, proposta
por Todos os Vereadores, de Pesar a família da Senhora Maria Cirene Hott, nascida
06/10/1950, filha de José Mathias Hott e de Irene Onéria Mozer Hott, falecimento
ocorrido em 04 de abril do corrente ano. Moção nº 022/19, proposta por Todos os
Vereadores, de Pesar a família do Senhor João Batista Pinto Lemos, nascido em
23/06/1968, filho de Deoclesio Lemos e de Maria de Lourdes Pinto lemos,
carinhosamente chamado pela população trajanense de “João de Deoclésio”, era marido
de Sinéa Nascimento de Souza Lemos e pai de João Vitor Nascimento Lemos,
falecimento de João ocorrido em 07 de abril do corrente ano. Moção nº 023/19, proposta
por Todos os Vereadores, de Pesar a família do Senhor Plínio Martins de Aguiar,
nascido em 04/03/1953, filho de Filadelfo Felicio de Aguiar e de Luisa Martins de
Aguiar e faleceu em 07 de abril do corrente ano. Moção nº 024/19, proposta por Todos
os Vereadores, de Pesar a família da Senhora Marli Floripes Silva Machado, nascida em
23/02/1941, filha de José Maurício e de Floripes da Silva, carinhosamente chamada de
Dona Marli, pela população trajanense, foi casada com Miguel Machado e mãe de 03
filhos, sendo Sérgio Amarildo, Luiz Carlos (Cal) e Norma Sueli e falecimento ocorrido
em 21 de março do corrente ano. Indicação nº 368/2019, de autoria da Vereadora Ísis
Bechara Fernandes, que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal e/ou Secretário
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Municipal de Obras, a possibilidade do calçamento e iluminação da Rua que dá acesso
pela Av. Maria Mendonça, conhecida como Rua do Bêco e que fica perto da casa do Sr.
Hermes Ouverney, sendo um pedido de moradores, bem como de todas as Ruas de
Maria Mendonça e Ponte de Zinco, 4º distrito de Trajano de Moraes. Indicação nº
369/2019, de autoria da Vereadora Ísis Bechara Fernandes, que Indica ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal e/ou Secretário Municipal de Obras, uma cobertura na frente do
Posto de Saúde Dr. Augusto Lemgruber, no Centro desta Cidade, tendo em vista o Sol
que entra pelo interior do citado Posto, bem como a recolocação do nome do Dr.
Augusto Lemgruber na frente do citado posto de saúde em Trajano de Moraes.
Indicação nº 370/2019, de autoria da Vereadora Ísis Bechara Fernandes, que Indica ao
Exmo. Sr. Responsável pela Ennel, a verificação e posteriormente o corte de algumas
árvores que estão sobre os fios dos postes existente perto da Biquinha Santa,
especialmente podendo cair por cima da casa do Sr. Henrique Teixeira, no Bairro Nova
Esperança em Trajano de Moraes. Indicação nº 371/2019, de autoria do Vereador Carlos
Alencar Freitas Ramos, que Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, através da Secretaria de Obras
a recuperação da escada do Bairro da Represa no primeiro Distrito deste Município.
Indicação nº 372/2019, de autoria do Vereador Ralph Williams G. S. Moreira, que
Indica ao Exmo. Sr. Prefeito, através da Secretaria de Transporte disponibilizar vagas
para deficientes, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida em pontos estratégicos da
sede do Município, como em frente aos bancos, fórum, prefeitura, secretaria de saúde,
cartório, supermercados, entre outros. 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 agradeceu ao Senhor Cezinha que resolveu a questão da iluminação
no Bairro Nova Esperança, conforme solicitado, como também ao Secretário de Obras
que resolveu o problema que havia solicitado na Rua de Elias Maria. O Vereador Carlos
Alencar Freitas Ramos disse que estamos no mês que comemora o aniversário do
município e o que embeleza a festa é o desfile realizado no dia 25. Também Agradeceu
ao Senhor Cezar que está fazendo um excelente trabalho, e informou que chegou
material e que vai fazer o possível para atender a todos os vereadores e amigos.
Solicitou ao seu assessor o Senhor Caio para caso exista algum braço de luz sem energia
no Bairro da Represa, protocole a indicação na secretaria da Câmara. Informou que
estará protocolando cinco projetos na Câmara, como o Show de Talentos do Município,
Medalha “Educação acima de tudo” para os professores que mais se destacaram no
Município, Desconto no IPTU para os veículos do Município, Caixa de Sugestões na
Câmara. O Senhor Presidente que poderia ser feito uma galeria para homenagear os
professores. O Vereador Álvaro Pereira Campos parabenizou a aprovação das Moções
referente ao Campeonato de Karatê, como também a seus atletas por essas conquistas.
Fez uma indicação verbal e posteriormente vai fazer um projeto de lei, para que a
Secretaria de Saúde disponibilize nas escolas municiais um psicólogo, para dar
assistência aos eventos que podem acontecer nas escolas, como por exemplo, ao
Bulling. Disse que ouviu uma entrevista do Marcelo Crivela e concordou com ele sobre
o carnaval, pois ele disse que a Prefeitura gasta 70 milhões com o carnaval no Rio de
Janeiro e não tem nenhum lucro com isso e a Liga das escolas de Samba que fica com
esse dinheiro todo, além da TV Globo que fica com o direito a transmissão, um dinheiro
que deveria ser investido no Município. O Senhor Presidente fala da questão do
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ultrasson do Hospital Francisco Limonge, onde tem uma sala com o aparelho, tendo
paciente no final de semana precisando fazer o exame é não é feito, sabe que a
Prefeitura tem um convenio com uma clinica aqui para fazer os exames, porém tem dias
para serem feitos e quando não dar para fazer no dia aqui tem que ser feito no outro dia
em um Município vizinho, temos que avisar sobre essas situações e também tomar
providência, não é nada contra ao Hospital nem ao Governo, porém temos que dar
solução para que os exames sejam feitos, assim como aconteceu o Senhor “Ná” e com
uma de suas funcionárias, está tudo sendo avisado antes para que não aconteça
novamente. Disse que é essencial que esteja um médico de sobre aviso no final de
semana, não podemos deixar um paciente esperando um medido de emergência e
esperar na segunda feira. Perguntou aos Vereadores quanto ao desfile e festa, porque
ainda não viu nada confirmado. O Vereador Carlos Alencar disse que quanto ao desfile
está defino para o dia 25, conforme reunião com o Secretário de Educação. O Senhor
Presidente disse que vai verificar com o Secretário de Saúde quanto ao tempo da
marcação de exames, por que houve situações que a pessoa esperou muito para fazer o
exame e chegou a piorar por causa do problema. O Vereador Álvaro Pereira Campos
disse que está sendo muito pressionado pelo PMB, assim como o Presidente, e que foi
feito um Ofício para o PMB e até agora não foi respondido. Nada mais havendo a tratar
o Senhor Presidente encerrou a presente sessão.

Sala das Sessões, 11 de abril de 2019.

__________________________________________
Ralph Williams G. S. Moreira – Presidente

_________________________________________
Álvaro Pereira Campos – Segundo Secretário

