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Aos quatro dias do mês de dezembro 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. 
Ausente o Vereador Douglas Espíndola Borges. 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 Júlio 
Carlos Silva Badini, o qual justificou sua falta na sessão anterior por não estar 
em Macuco e não deu para chegar a tempo, concluiu. O Presidente considerou 
justificada a falta do Vereador Júlio Carlos Silva Badini. Fez o uso da palavra 
o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual justificou sua ausência na sessão 
anterior e aproveitou o espaço para registrar a feliz cerimônia que tiveram no 
palácio do Governo na segunda-feira onde se fizeram presentes mais de 60 
Prefeitos, Deputados, o líder de Governo Estadual. Estavam presentes ele e o 
Prefeito e o mesmo assinou termo de compromisso em receber as emendas para o 
nosso Município que soma um total de R$800.000,00 (oitocentos mil reais). De 
uma forma específica, agradeceu ao Deputado Nilton Salomão que os manda 
uma emenda de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para o nosso município. 
Felicitou ao Prefeito Dr. Félix que se expressou de uma maneira muito bela em 
entrevista dada e manifestou a sua alegria de poder estar somando e contando 
com o apoio do Governo do Estado para que o grande sonho de nossa cidade e 
município, ou seja, o hospital. Essas verbas irão estar com certeza equipando o 
nosso futuro hospital e trazendo assim muitas benesses a nossa cidade. O 
Vereador Wilson Trallis Pereira parabenizou ao Governo pela conquista e 
justificou sua ausência por estar na ALERJ a serviço do Município. Concluiu. 
Fez o uso da palavra o Vereador Marcos da Cunha Boquimpani o qual foi a 
tribuna fazer um pedido a todos os Vereadores, pois já foi conversado com o 
Prefeito, já teve uma indicação da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio, já 
colocaram os bancos na Nova Macuco, mas precisam fazer com que esse 
quiosque, não só o da Nova Macuco, mas o da Volta do Umbigo também que 
não estão sendo abertos, para que conversem com a pessoa que está lá 
possuindo do ponto lá, pois é um patrimônio Público e gastou verba e está 



sendo acabado e sem ser usado. Agora vem as férias e as pessoas irão para lá 
brincar e seus pais irão também e é muito necessário que chamem quem está  de 
frente e converse se realmente ele vai querer, pois o ele mesmo já tomou conta 
daquilo ali, mas viu que não dava para ele, se retirou e passou para outra 
pessoa. Assim pensa que tem que ser, porque uma praça daquela bonita, foi 
feita para usar, pois pais levam as crianças para brincar e com esse calor 
precisam tomar uma água, tomar alguma coisa e isso aí é para conversarem e 
chegarem ao ponto final disso, concluiu. Não havendo mais quem quisesse 
fazer o uso da palavra no Grande Expediente o Presidente Frank Monteiro 
Lengruber relatou a reivindicação do Vereador Marcos da Cunha Boquimpani 
que isso já chegou ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo, tanto que vai 
abrir uma licitação por ser um quiosque público para que novos proprietários 
possam estar abrindo e dando condição a população de estar ali usufruindo 
daquilo que é público. Em cima da palavra do Vereador Wilson Trallis Pereira 
parabenizou o nobre Vereador junto ao Deputado Nilton Salomão e também 
não deixar de parabenizar e agradecer ao deputado Estadual e Secretário 
Felipe Peixoto que também os agraciou com a Emenda de 
R$280.000,00(duzentos e oitenta mil reais) para a reforma e ampliação da 
praça do Dr. Chiquito. Isso foi assinado na mesma cerimônia, onde também o 
Prefeito conseguiu para Macuco com recurso próprio e outra da Secretaria de 
estado também, duas academias da terceira idade. Uma já se instala no 
município agora no próximo dia 19 para que até o final do ano possa estar 
inaugurando o centro de convivência do idoso. O Presidente disse que outro 
assunto que levantou foi com relação a visita que fizeram na Fábrica  Lafarge 
no dia 03 de dezembro, ele o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e o 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini. Foi de muita valia, foi uma visita ampla, 
puderam conhecer toda a área da fábrica Lafarge. É um Projeto Portas 
Abertas que realmente mostra para os representantes do povo se a Fábrica está 
realmente cumprindo com o dever de proteger o Meio Ambiente e a nossa 
população. Uma reivindicação que fez aos outros Vereadores de outras 
Câmaras era para fazerem um ofício conjunto para que as outras duas 
cimenteiras os abrissem as portas das Fábricas para que possam ver se ali 
também está queimando resíduo, que tipo de resíduo está sendo queimado, se 
aquilo ali está atingindo a nossa população ou não. Pelo que a Lafarge os 
mostrou ontem, e o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e o Vereador 
Júlio Carlos Silva Badini estão de prova, é que com relação a Lafarge parece 
que está tudo ok, pois mostrou tudo aquilo que queima, tudo o que é proibido 
queimar, com relação a pneus como que eles são queimado, em que grau que 
chega a questão de pneu  para gerar combustível para a Fábrica. Os filtros que 
são usados. Tem na ponta do filtro, medidores de produtos químicos ou não, 
para verem o que sai para o ar. Ali sabem o que está acontecendo, mas nas 



outras duas cimenteiras, pelo menos esta casa nunca foi convidada a estar 
visitando as outras duas cimenteiras e a Lafarge é a segunda vez que participa. 
Foi de grande valia e parabenizou a atitude da cimento Lafarge e que possam 
cobrar das outras duas cimenteiras também essa atitude para estarem 
conhecendo, concluiu. O Vereador Wilson Trallis Pereira perguntou ao 
Presidente Frank Monteiro Lengruber quantos municípios estavam presentes 
lá e membros do Legislativo se fizeram presentes na visita. O presidente 
Vereador Frank monteiro Lengruber o respondeu dizendo que tiveram cinco a 
seis Vereadores de Cantagalo, três Vereadores de Macuco e o Prefeito de 
Macuco e nenhum representante do Município de Cordeiro, concluiu.Em 
seguida o Presidente solicitou a secretária Geral para que fizesse a leitura do 
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de finanças, 
Orçamento e fiscalização Financeira, referente ao Projeto  de Lei Nº029/13 de 
autoria do Poder Executivo que revoga a Lei 223, de 21 de março 2005, que 
trata de parcelamentos de crédito Tributários, institui medidas para incremento 
da cobrança de créditos Inscritos na dívida ativa do Município, altera, 
acrescenta e revoga dispositivos e anexos da lei 163, de 28 de dezembro de 
2001 e dá outras providências e do    Convite Escola Municipal Professor David 
Coelho dos Santos.... 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 Frank Monteiro Lengruber 
colocou o Parecer da Comissão de Constituição, justiça e Redação e Comissão 
de finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente ao Projeto de Lei 
Nº029/13 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o 
qual foi aprovado por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em Regime 
de Urgência Urgentíssima, o Presidente colocou o Projeto em tela em Única 
Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto 
de lei em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e vai a sanção. Não havendo mais nada a tratar o 
Presidente 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__________________________.     


