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Estado do Rio de Janeiro 
Câmara Municipal de Trajano de Moraes 
Poder Legislativo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

  
RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES MOREIRA, Presidente da Câmara Municipal de 
Trajano de Moraes, nos termos do § 1º, artigo 3º, da Resolução nº 559, de 26 de março de 
2020 

 
C O N V O C A 

 
sessão extraordinária da Câmara Municipal, através do Sistema de Deliberação Remota (SDR), 
para o dia 13 de abril de 2020, às 09h (nove horas), com a finalidade de deliberar sobre o 
seguinte: 
 
1) Projeto de Resolução de Autoria da Mesa Diretora, objetivando a alteração da Resolução nº 
559, de 26 de março de 2020; 
 
2) Deliberação sobre o Projeto de Lei anexo a mensagem 005/20, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, com o objeto de criação do programa emergencial “Amparando 
Todos” de renda mínima para microempreendedores individuais (MEI) levados à condição de 
vulnerabilidade social em função das ações de enfrentamento da pandemia do coronavírus 
COVID-19; 
 
3) julgamento das já apresentadas contas do Prefeito, com a devida deliberação sobre o 
parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 
 
A sessão será realizada através do aplicativo zoom, e de forma suplementar pelo aplicativo 
Whatsapp, os quais deverão estar devidamente instalados e operantes em smartphone ou 
computador com acesso à rede mundial de computadores (internet). 
 
O código de acesso à sessão extraordinária será fornecido no grupo “Sessão Virtual CMTM”, 
criado no aplicativo Whatsapp. 
 
Torna sem efeito a o Edital de Convocação para a sessão extraordinária do dia 11/04/2020. 
 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete da Presidência, 09 de abril de 2020. 
 

Ralph Williams Genuncio Salles Moreira 
Presidente 
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