
  
Estado do Rio de Janeiro 
Câmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de Macuco    
Poder Legislativo 

 
Ata da DLXV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
12 de junho de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 

Aos doze dias do mês de junho 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 Cássio Avelar Daflon Vieira. 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 Alan das 
Neves Joi, o qual justificou sua ausência na sessão anterior devido a uma reunião 
junto ao Secretário de Ciências e tecnologia para reforçar o pedido da FAETEC e 
saiu de lá muito esperançoso e tem certeza que para 2014 vamos ser agraciados 
com a nossa escola técnica. O Vereador Alan das Neves Joi pediu a ajuda de 
todos, junto ao Líder de Governo, pois uma coisa que foi abordada na reunião foi 
que os Projetos estão indo com muita dificuldade e o Município está com 
dificuldade de elaborar os Projetos junto ao Ministério e estamos com uma verba 
de R$1.000.000,00(um milhão de reais) agarrados no CVT devido a Projeto . O 
Vereador Alan das Neves Joi disse que pediu junto ao Secretário, que os enviasse 
o modelo do Estado para que em tempo Record  possamos mandar para Brasília e 
rever a situação dos Projetos. Sabem da dificuldade do interior e é lamentável 
isso. Temos que cobrar mais eficiência nesses Projetos por que chegam lá e se 
esbarram em algumas exigências e uma delas é o Projeto e em tempo Record temos 
que correr atrás desse Projeto para que não percamos a CVT para Macuco, 
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse que 
não sabe se o assunto foi abordado na Casa e por isso foi ao microfone abordar, 
pois esteve observando que o pessoal que fica a espera do ônibus da Justiça 
Itinerante fica sem onde sentar. O Vereador disse que estava trabalhando em um 
prédio em frente e percebeu que por muito tempo as senhoras ficam ali sem 
cadeiras. Não sabe se algum colega comentou, por isso reforçou esse pedido e pede 
junto a Secretaria de Administração se for compatível, que ela aja dessa forma, 
mas que se providencie uma pilha de dez ou quinze cadeiras dessas brancas e na 
hora fica no social, pois dá pena de ver aquelas senhoras sentadas ou em pé como 
em uma fila. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse que o Presidente poderia 
direcionar junto a Prefeitura o órgão competente para que providenciasse o 
melhor conforto. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse ao Vereador Alan das 



Neves Joi que se lembra como se fosse hoje do encontro que tiveram na Casa, de 
Pesca, aqüicultura e piscicultura quando o Deputado falou que quantas e 
quantas verbas estão esperando os Municípios lá em Brasília, mas infelizmente 
por questões de Projetos e organização o dinheiro fica lá e quase nenhum 
município vai lá apanhá-los. É simplesmente questão de se prepararem 
tecnicamente para saber pedir, pois quem pede direitinho recebe e vamos correr 
atrás para verem se conseguem alcançar para o Município esses bens que nos 
fazem muito bem, concluiu. O Presidente Frank Monteiro Lengruber disse que 
sobre o assunto do Vereador Alan das Neves Joi e Vereador Wilson Trallis 
Pereira, culminou com o Prefeito estar em Brasília justamente tentando 
solucionar esse problema que já vem há um ano e meio juntamente com o Cleyton 
que é um dos Diretores de Projetos para justamente saber em que está agarrado a 
questão do CVT, pois o terreno está liberado e parece que tinha uma questão de 
planta Hidráulica e elétrica, teve um suporte do cimento Mauá na questão dos 
engenheiros elétricos para diminuir custo do Município. Isso já foi levado ao 
conhecimento do Chefe do Poder Executivo, ele está em Brasília e um dos 
assuntos lá é realmente tentar resolver o problema do CVT, concluiu. 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 da Indicação 643/13 de autoria do Vereador Alan das Neves Joi, , , , da 
Indicação Nº644/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges, do    
Requerimento Nº189/13 de autoria do Vereador Alan das Neves Joi, , , , do    
Requerimento Nº190/13 de autoria dos Vereadores, do Requerimento 
Nº185/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges e do Ofício SAS 
Nº013/13 de autoria da Secretaria Municipal de Assistência Social. A palavra 
foi franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da 
palavra o Vereador Alan das Neves Joi parabenizando o Vereador Douglas 
Espíndola Borges pela iniciativa em compartilhar o seu Requerimento com os 
Vereadores, foi uma brilhante idéia. Falou sobre a prova digital, pois tem um 
espaço físico todo montado na USD (Unidade de Serviço do DETRAN) e 
estamos esbarrando também em algumas burocracias dentro do Departamento. O 
Vereador pediu aos colegas Vereadores que encarecidamente pedissem o seu 
Deputado ou Secretário para que pudesse estar cobrando um Projeto tão brilhante 
que se iniciou no governo passado e que está parado. Nossas instalações estão 
todas montadas com placa de identificação. Temos um excelente espaço e estamos 
esbarrando na burocracia. Tem que cobrar e pediu a ajuda dos Vereadores, pois 
não é uma conquista dele, mas do município. O Vereador Alan das Neves Joi 
disse que aquele que estiver com seu Deputado que peça-o para que possam dar 
andamento e trazer essa prova o mais rápido possível para Macuco como está na 
Indicação os benefícios que vão gerar concluiu. Não havendo mais quem quisesse 
fazer o uso da palavra no Grande Expediente o Presidente Frank Monteiro 



Lengruber passou para Ordem do dia. O Presidente colocou o Requerimento 
Nº189/13 de autoria do Vereador Alan das Neves Joi, Requerimento Nº190/13 
de autoria dos Vereadores, Requerimento Nº185/13 de autoria do Vereador 
Douglas Espíndola Borges em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade.  Em seguida o Presidente Frank Monteiro 
Lengruber encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº643/13 de 
autoria do Vereador Alan das Neves Joi e Indicação Nº644/13 de autoria do 
Vereador Douglas Espíndola Borges. 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__________________________.     


