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Aos onze 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. 
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 disse 
que estão chegando ao final do primeiro ano de mandato e antes de se dirigir 
aos colegas de uma forma muito carinhosa se dirigiu ao presente Sebastião que 
se não foi o que se fez mais presente em sessões deste ano, foi um dos que mais 
se fez presente. Disse que é muito nobre da parte dele estar na Casa e se 
preocupar com o que está acontecendo e acompanhar. Depois vai se lembrar lá 
fora o que foi dito na Casa. Se dirigiu ao Sebastião em agradecimento e 
desejando que o ano que vem seja mais presente por parte dos munícipes e que 
muitos deles não se preocupem em  apenas estar sentados no muro lá fora os 
rodeando para outras intenções pessoais e não comunitárias. Disse aos colegas 
Vereadores que passaram o primeiro ano de mandato de todos os que já tiveram 
na Casa de Leis de uma forma muito diferenciada e boa. Foi um ano de paz, de 
unidade, onde todos se empenharam e deram seu melhor apesar de saber que 
esse melhor também fica para trás uma vez que acredita que a proposta do 
outro ano é serem melhores ainda, mas se empenharam essa Casa de Leis passou 
por este ano em harmonia muito bela e uma convivência muito interessante e 
boa. É muito significativo para os Vereadores ressaltar isso. Conviveram e se 
empenharam pro bem comum. Se recorda no início do ano quando o Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira se dirigiu a ele dizendo que pela primeira vez está 
se sentindo Vereador e nas outras oportunidades, não foi como desta vez. Foi 
um primeiro ano onde esta Casa de Leis tramitou bons momentos do interesse 
de todos em somar. O pareceu muito claro que uma vez que a eleição acabou os 
pensamentos estão voltados para um mandato e pensa que tem que ser assim. 
Acabou a eleição que todos se empenhem para que o governo dê certo, porque se 
o Governo dá certo, a Comunidade ganha. Se recordou de sua postura no 
primeiro falar dele na Casa de uma forma carinhosa convocou os nobres colegas 



para ficarem de pé e orarem o Pai Nosso para agradecerem a Deus pelo ano de 
benção que desceu sobre todos, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador 
Douglas Espíndola Borges o qual disse que depois de muita luta, de muitas 
indicações, de muitas idas e vinda ao Rio de Janeiro e de muitos abaixo-
assinados tem a satisfação em seu nome e em nome da população do bairro 
Nova Macuco, do Paraíso, de estar agradecendo a CEDAE por ter conseguido 
normalizar o nosso abastecimento de água. Hoje a partir das 15hs começaram a  
receber água da rua sem corte e sem interrupções que existiam antes. Disse que 
foi a tribuna reclamar e questionar e se sente na obrigação de ir agradecer a 
equipe da Cedae que se prontificou e os atendeu. Convidou aos Vereadores de 
um Projeto de sua autoria que cria o dia Municipal de Prevenção de deficiência 
visual que será comemorado no dia 13. O projeto foi aprovado pelos Vereadores 
e sancionado pelo Prefeito e a secretaria Municipal de saúde realizará um 
trabalho, onde terão aferição de pressão, tendas com atendimento médico, 
palestras e um cadastro para entrega de óculos onde todos serão bem vindos e 
convidados, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Alan das Neves Joi o 
qual agradeceu e parabenizou ao Vereador Douglas Espíndola Borges e 
Vereador Wilson Trallis Pereira pela iniciativa e agradeceu pelo convívio, pois 
tem um privilégio de ter essa harmonia que tem com o Legislativo e Executivo              
Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o 
Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei 
Nº033/13 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre Altera a Estrutura 
Administrativa Municipal para extinguir o cargo de Coordenador de 
Assistência Judicial, dando outras providências, do Projeto de Lei Nº034/13 
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “a Criação do Departamento 
Municipal de Trânsito – DMT e junta Administrativa de Recursos de 
Infração – JARI e dá outras providências,”do Projeto de Lei Nº035/13 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “acerca da concessão de benefício 
eventual sob a forma de aluguel social no âmbito da política pública de 
desenvolvimento social do Município de Macuco e dá outras providências”, do    
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei 
Nº031/13 de autoria do    Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a Estrutura 
da Administração Municipal para extinguir o cargo de Coordenador de Defesa 
Civil, dando outras providências,” do    Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº032/13 de autoria do Poder 
Executivo que dispõe sobre “Cria o Projeto Guarda Mirim no âmbito do 
Município de Macuco e dá outras providências,”””” do    Projeto de Lei Nº007/13 
de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira que dispõe “Fica o Poder 



Executivo autorizado a criar e instalar Comitês Comunitários de 
Acompanhamento na Execução de Obras Públicas e Serviços de Engenharia do 
Governo do Município de Macuco”que foi para Segunda    Votação, do Decreto 
Nº743/13 de autoria do Prefeito Municipal de Macuco que “dispõe sobre o 
funcionamento da Administração Municipal durante os festejos de Fim de ano 
(Natal e Ano Novo) e dá outras providências,”do Ofício Nº71/13 e do convite 
da Secretaria Municipal de Educação, do Convite da Associação Pestalozzi de 
Macuco, do Convite da turma 3001 – Curso de formação de professores – 
Modalidade Ensino Médio do Colégio Estadual José Carlos Boaretto. 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 encaminhou o Projeto de Lei 
Nº033/13 de autoria do Poder Executivo à Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. 
Encaminhou o Projeto de Lei Nº034/13 de autoria do Poder Executivo à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminhou o Projeto de Lei Nº035/13 
de autoria do Poder Executivo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de 
Saúde e Assistência Social. Em seguida colocou o Projeto de Lei Nº007/13 de 
autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira em Segunda Discussão e Votação a 
qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto em sua Redação 
Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e 
vai à sanção. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira 
referentes ao Projeto de Lei Nº031/13 de autoria do Poder Executivo em 
Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. 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 referido Projeto em sua Redação Final 
em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à 
sanção. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao 
Projeto de Lei Nº032/13 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e 
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. 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 referido Projeto em sua Redação Final em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. 
Deferiu o pedido do ofício Nº071/13 da Secretaria Municipal de Educação a 
qual solicita o espaço físico da Câmara Municipal de Macuco para o dia 16 de 



dezembro de 2013 às 18hs. A Câmara acompanha o Decreto Nº743/13 de 
autoria do Prefeito Municipal de Macuco. 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__________________________.     


