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

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro 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 cumprimentou a todos e ao
Sacerdote Padre Wilton que muito o alegra com a presença. O Vereador disse que
conforme abordado em sessão anterior a respeito do Projeto de Lei Nº002/10 de
autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo a fornecer lanche a
paciente em trânsito na forma que estabelece e foi feita a reivindicação no Plenário e
foram até ao Chefe do Executivo Prefeito Félix Monteiro Lengruber onde
esclareceram a questão do por quê da Lei não está sendo cumprida e ele se
pronunciou que a partir de agora tomará as decisões para que essa Lei venha a ser
cumprida para o bem da nossa municipalidade, concluiu. O Presidente Frank
Monteiro Lengruber parabenizou ao Vereador Wilson Trallis Pereira pela
insistência e iniciativa em colocar essa lei em pauta e com certeza trará muito
benefício a população e principalmente aos pacientes que vão na Vã para o INCA
no Rio de Janeiro e muitos sem condições de ter o seu lanche na viajem e a Prefeitura
ia arcar com essa despesa para que os pacientes possam ter seu dia tranqüilo. A
palavra continuou franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo mais quem
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente. O Presidente Frank
Monteiro Lengruber 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, Comissão de Educação, Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº001/13 de autoria do
Vereador Wilson Trallis Pereira, da Indicação Nº566/13 de autoria do Vereador
Douglas Espíndola Borges, da Indicação Nº567/13 de autoria do Vereador Wilson
Trallis Pereira, da Indicação Nº568/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira, da Indicação Nº569/13 de autoria do Vereador Alan das Neves Joi e
das Indicações Nº570/13 e Nº571/13 ambas de autoria do Vereador Carlos Alberto
da Silva Oliveira. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual
cumprimentou aos munícipes e ao povo Cristão Católico e disse fazer o uso do
precioso tempo do Grande Expediente para com muito carinho agradecer a todos e
com certeza os alegra muito a presença de todos os munícipes no Plenário. Reitera a
alegria em seu coração de poder naquele momento como autor da lei que vai trazer

como patrimônio Cultural Imaterial a festa de São João Batista no campo pessoal e
espiritual, pois é católico e devoto de São João Batista, mas como munícipe e
Vereador do município é muito importante para nós do município de Macuco
perpetuar essa lei por que ela representa muito para a gente. Isso faz parte da nossa
escola, faz parte da nossa história e faz parte da nossa vida. Esse centenário de
festa e acredita-se que faz 100 (cem anos) escreveu muito na vida e dos nossos
passados e com certeza defendida e protegida por Lei há de trazer muitos benefícios
e elevará o nome de Macuco pelo Estado e pelo País. Ficou muito lisonjeado pela
presença de todos e agradeceu as Comissões pela aprovação e de uma forma especial
reitera o carinho com relação à aprovação desta Lei, concluiu. A palavra continuou
franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da
palavra no Grande Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber disse que
com relação às Comissões é bem lembrado lembrar a todos que cada Comissão da casa
tem 15 (quinze dias) para avaliar e analisar os Projetos. São duas Comissões que
avaliaram esse Projeto em dois dias para que para que pudessem está atendendo,
aprovando e transformando em lei. Em seguida o Presidente Vereador Frank
Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. Colocou o Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação e Parecer da Comissão de Educação, Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº001/13 de autoria do
Vereador Wilson Trallis Pereira em Única Discussão e Votação, os quais foram
aprovados por unanimidade. O Presidente colocou o referido Projeto de Lei em
Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai para
Segunda Votação. Em seguida encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a
Indicação Nº566/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges, Indicação
Nº567/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, Indicação Nº568/13 de
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, Indicação Nº569/13 de autoria
do Vereador Alan das Neves Joi e das Indicações Nº570/13 e Nº571/13 ambas de
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Antes de encerrar a sessão o
Presidente Frank Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos, aproveitou a
Casa cheia e convidou a todos para toda segunda e quarta temos as sessões às 18
horas e é sempre muito importante a presença da população para que possam ver o
trabalho de cada Vereador, das leis que são votadas, enfim na Casa decide-se o
futuro do município de Macuco. É muito importante a presença de todos para que
possam está acompanhando o trabalho de cada Vereador, os que votaram ou não,
por que passou a eleição e são nove Vereadores iguais e perante a população de
Macuco são Vereadores de toda a população. O Presidente concedeu a palavra ao
Padre o Wilton e aproveitou para pedir que o mesmo abençoasse a Casa e poderem
ter um ano tranqüilo e de paz e harmonia entre os Vereadores, funcionários e
população. 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 lavrei a presente ata
que vai assinada pelo Presidente___________________________ e pelo 1º
Secretário__________________________.

