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Ata da DLXXIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
19 de agosto de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 

Aos dezenove dias do mês de agosto de 2013, realizou-se a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha – Travessa 
Mercedes Monteiro Machado nº190, na cidade de Macuco, neste Estado. 
Presentes todos os Vereadores. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por 
unanimidade.  A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. No Pequeno 
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual 
agradeceu ao Prefeito pelo início da reforma e melhoria da Quadra Augusto  
Trallis. É mais uma indicação do humilde Vereador que está sendo atendida e por 
isso deixou seu agradecimento e os Parabéns em seu nome e em nome da 
população da barreira ao Prefeito, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que em visita na última quinta-feira 
ao gabinete do Deputado Luiz Martins juntamente com o Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira e o Vereador Douglas Espíndola Borges fizeram um pedido 
ao Deputado que fossem atendidos com um meio de transporte que atendesse as 
folias nas visitas que são feitas nos finais de semana e durante a semana nos 
festivais de nossa região. Prontamente ele se colocou a disposição que fosse feito 
um ofício que ele estaria resolvendo essa situação. O Vereador Carlos Alberto da 
Silva Oliveira reforçou o pedido do resto do asfalto na porta em alguns bairros do 
Município que estão faltando em algumas ruas e ele prontamente se prontificou 
em ajudar. Pediu a Secretária em nome do Presidente que fosse feito um ofício em 
nome da Casa com a assinatura dos nove Vereadores para que fosse enviado ao 
Deputado, concluiu. O Presidente solicitou a Secretaria da casa para que atenda 
ao pedido do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira emitindo ofício ao 
Deputado Luiz Martins solicitando uma doação de ônibus para a Secretaria de 
Cultura, solicitando um ônibus que possam atender as folias Municipais, 
concluiu. A palavra continuou franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo 
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente 
Vereador Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretária Geral para que fizesse 
a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do 
Projeto de Lei Nº018/13 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre 
autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios visando a 
disponibilidade de servidores Públicos na condição de cedente ou cessionário, 



através de ajustes bilaterais com o Poder Legislativo, com órgãos e entidades 
da Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Sociedades de 
Economia Mista, empresas Públicas e demais entidades parestatais, do    Projeto 
de Resolução Nº011/13 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre” A 
Câmara Municipal de Macuco, Estado do Rio de Janeiro, aprova a seguinte 
Resolução Legislativa,    da Indicação Nº650/13 de autoria do Vereador Wilson 
Trallis Pereira, da Indicação Nº651/13 de autoria do Vereador Douglas 
Espíndola Borges, da Indicação Nº652/13 de autoria do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira, , , , do    Ofício SMO 003/13 da Secretaria Municipal de 
Obras....    A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande 
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual  
disse que a Indicação que fez no sentido da limpeza do leito do Rio Macuco,  
ver como importante por que é questão de tempo, pois não podem deixar a 
enchente chegar e o rio subir, uma vez que o rio é muito raso é provável que 
uma retro escavadeira faça esse serviço. No setor embaixo do DPO e o fato de 
lavar o carro ali, já vem colocando e acrescentando uma quantidade muito 
grande de resíduo criado pela própria lavagem e já chegou ao ponto de mudar o 
leito do Rio e estar ameaçando a casa do lado ao contrário. Como o momento é 
tentar agir antes que as cheias cheguem pediu a casa de leis que possam 
também mandar um ofício para a secretaria de Obras para que possam agilizar 
uma vez que é questão de tempo antes que a chuva chegue, concluiu. Não 
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente o 
Presidente passou para Ordem do dia. Encaminhou o Projeto de lei Nº018/13 
de autoria do Poder Executivo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
Encaminhou o Projeto de Resolução Nº011/13 de autoria da Mesa Diretora à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou ao Chefe do Poder 
Executivo a Indicação Nº650/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis 
Pereira e solicitou a secretaria da Casa para que anexe um ofício da Presidência 
da Casa para que cobre providência o mais rápido possível. Em seguida 
Também encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº651/13 de 
autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges e a Indicação Nº652/13 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira.  Não havendo mais nada a 
tratar o Presidente Frank Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos e 
deu por encerrada a sessão, e eu Aline das Neves Joi Ferreira lavrei a presente ata 
que vai assinada pelo Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     

 


