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Ata da DCXIX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
30 de abril de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 

Aos trinta dias do mês abril de 2014, 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 
ter ido a tribuna para relatar um final de semana vivido e uma experiência que 
tiveram na igreja Católica em um retiro para jovens numa faixa etária de 14 a 
16 anos, onde puderam observar como é grande o índice de jovens perdidos e 
consumidos pelo mal e pelas drogas da vida. Jovens com muito pouca idade e 
mais de 60% e nos traz um parâmetro de percentual do que possa já estar 
acontecendo em nossa cidade com relação a perda de uma juventude que quer 
dizer perda de um futuro. Hoje os Vereadores são pessoas que estão decidindo e 
responsáveis por uma sociedade, porém serão esses jovens que no amanhã irão 
tomar decisões por nós. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse que fez uma 
pesquisa nesses três dias e é muito comum  ouvirem os munícipes dizerem que 
isso  é assim mesmo é o mundo que está assim e acabam percebendo que as 
pessoas já estão se conformando e achando que é questão mesmo de jogar a 
toalha. Onde quis chegar com sua ida à Tribuna é chamar a atenção e pediu aos 
Vereadores que possam parar para pensar nessas atitudes de formas 
individuais ou coletivas, mas precisam parar e pensar e tentar fazer com que 
sejam possíveis atitudes que venham reverter ou lutar, batalhar contra o que 
está acontecendo por que é muito preocupante e as famílias estão se acabando. 
Disse para imaginarem amanhã, no futuro como irão encontrar a sociedade de 
Macuco. Disse que pensou muito em se calar, mas disse que não poderia se 
calar e foi tentar sensibilizar os colegas Vereadores para que possam parar e 
pensar também nisso, porque é um caos. O que puderam viver, e o Padre 
Wilton relatou de uma forma cabível como ele sofreu neste final de semana e 
viu o índice que está a depravação da ética e da moral e dos bons costumes 
daqueles que serão os homens de amanhã e que estarão tomando conta talvez 
dos nossos filhos. Pensa que devem e podem parar e sentar uma hora e pensar 
como remar contra essa maré, concluiu. Não havendo mais 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 Decreto Legislativo Nº001/13 de autoria da Mesa 
Diretora que dispõe sobre: Concede título de Cidadão Macuquense ao 
Excelentíssimo Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro Luiz Fernando de 
Souza Pezão, do    Projeto de Decreto Legislativo Nº001/14 de autoria do 
Vereador Frank Monteiro Lengruber que dispõe sobre: Concede título de 
Cidadão Macuquense ao Excelentíssimo Sr.    Deputado Federal    Aureo Lídio 
Moreira Ribeiro. 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 encaminhou o Projeto de 
Decreto Legislativo Nº001/13 de autoria da Mesa Diretora à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 
Nº001/14 de autoria do Vereador Frank Monteiro Lengruber à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. Em seguida o presidente comunicou e 
solicitou aos Vereadores que até no máximo dia 11 protocolem na Casa todas 
as honrarias, haja vista que a sessão está programada para dia 20 de junho de 
2014, às 19 horas e as medalhas e títulos são confeccionados no Estado de 
Santa Catarina e tem que ter o prazo de no mínimo 20 dias para poder estar 
confeccionando.   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__________________________.     


