Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DLXXV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
28 de agosto de 2013, às 18h00 min,
Na forma regimental;

Aos vinte e oito 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 Wilson Trallis Pereira o qual foi a
tribuna expressar um pedido com relação aos Correios de nossa cidade. Já esteve
passeando em alguns bairros de nossa cidade e de uma forma até o assustou por
ter ido ao bairro da Glória e reclamaram que lá não está chegando os Correios. Já
ouviu que no bairro Santos Reis que estava faltando o Correio chegar na rua de
cima do hospital. Foi a cede dos Correios no nosso município e conversou com
algumas pessoas de lá. Ficou sabendo que já teve uma vistoria de órgãos
Estaduais ou Federais em Macuco e foi mais profundo com o pessoal daqui dos
Correios. O quê afinal de contas acontece para não ter Correio entregando e
alegaram que é falta de carteiro. Assim como fizeram na questão da AUTRAN,
se unirem e a Casa enviar um documento a administração Estadual e se for
necessário até a central em Brasília. Essa orientação foi dada pelo próprio diretor
da agência de Macuco no sentido que providenciassem, pois ver que por que
questão de apenas mais um carteiro é muito pouco para a população deixar de ser
atendida. Que a Casa de Leis se una e encaminhe ao órgão devido um documento
para pedir que os Correios se agilizem no sentido de sanar as carências do nosso
Município. Aproveitou para reiterar verbalmente a essa Casa uma indicação já
feita pelo Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira (Tico-Tico) com relação ao
calçamento da Rua José Roberto Brito Fratani. São apenas 60 metros e 300
metros quadrados de um possível paralelo e meio fio e que essa Casa também
possa reiterar esse pedido de socorro aqueles moradores daquela rua, concluiu. O
Presidente da Casa Vereador Frank Monteiro Lengruber fez o uso da palavra
dizendo que assinou um ofício ao Executivo solicitando providências com relação
aos Correios e parece que o Vice-Prefeito tem uma audiência marcada com alguma
liderança do Correio. O Presidente pediu ao Vereador Wilson Trallis Pereira para
entrar em contato com o Vice-Prefeito para apurar realmente essa posição para
que assim possam estar direcionando ofício direto da Casa aos Correios e de

repente convocar alguém para prestar esclarecimento e tomando alguma atitude
cabível sobre o assunto. 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 Expedediente foi feita a leitura do Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº019/13 que dispõe sobre
“Altera a Estrutura Administrativa do Município de Macuco para alterar a
nomenclatura de algumas Secretarias dando outras providências, dos Pareceres
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira e Parecer da Comissão Permanente de Meio
Ambiente referentes ao Projeto de Lei Nº017/13 de autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre “Desafeta imóvel Público municipal e autoriza a sua permuta
por outro de propriedade particular e dá outras providências, dos Ofícios Gab
Nº0451/2013, Nº0452/2013, Nº0453/2013, Nº0454/2013, Nº0455/2013, Nº
da Prefeitura Municipal de Macuco e do Ofício SMMAUDC Nº028/13 da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macuco. A palavra foi franqueada
no Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no
Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente
colocou em Única Discussão e Votação os Pareceres da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Parecer da Comissão Permanente de Meio Ambiente
referentes ao Projeto de Lei Nº017/13 de autoria do Poder Executivo os quais
foram aprovados por unanimidade. Em seguida colocou o Projeto de Lei em
tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e
vai para a Segunda Votação. Colocou em Única Discussão e Votação o Parecer
da Comissão de Constituição, justiça e Redação referente ao Projeto de Lei
Nº019/13 de autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado por
unanimidade. Em seguida por se tratar de Projeto de Lei em regime de
Urgência Urgentíssima o Presidente colocou o Projeto de Lei em Tela em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o
Projeto de Lei em tela em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o
qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. 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__________________________.

