Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCXXXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
11 de agosto de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos onze dias do mês de agosto 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 Douglas Espíndola Borges que
disse querer registrar ironicamente a presença do ex-governador em nossa
cidade e agradecer a ele o pedágio que deixou de herança não só para Macuco
mais também para toda Região Serrana, concluiu. Fez uso da palavra o
Vereador Wilson Trallis Pereira que disse viver uma situação no trânsito onde
teve novamente uma circunstância chata, um cidadão de outro Estado vinha
pela avenida e entrou com o carro dele nesse sentido, na avenida Paranhos e
alguém bateu de frente com ele, mas ele estava na contramão, tudo bem, mais
ele acha que deveria ter uma placa mostrando que não é permitido entrar
naquela avenida e relatou também que ia descendo na rua da Fábrica Canaã o
cidadão passou direto, vasando pela avenida, ou seja, gostaria de pedir
providência para que essas duas placas sejam urgentemente colocadas, porque
se houver um acidente, uma batida de carro quem está certo passa está errado,
porque ele está entrando e não tem nada que proíba de entrar. Pediu que a Casa
encaminhasse a devida Secretaria, para que providencie pelo menos essas duas
placas para evitar esse transtorno aos nossos munícipes e inclusive aos
visitantes que chegam e vem a essa cidade, concluiu. Não havendo mais quem
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Frank
Monteiro Lengruber solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Resolução

003/14 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre
“altera a Redação do Parágrafo Único do artigo 41 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Macuco, da Indicação Nº706/14 de autoria do Vereador
Douglas Espíndola Borges, da Indicação Nº 707/14 de autoria do Vereador
Wilson Trallis Pereira, da Indicação Nº 708/14 Nº709/14 de autoria do
Vereador Júlio Carlos Silva Badini, do Ofício Gab. 0291/2014 da Prefeitura
Municipal de Macuco, do Ofício SMMAUDC Nº012/14 de autoria da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macuco, do Ofício SMO Nº005/14
de autoria do Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos e do Ofício
Conselho Comunitário de Segurança. A palavra foi franqueada ao Grande
Expediente. No Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Júlio
Carlos Silva Badini que disse fazer a indicação das placas que o vereador
Wilson Trallis Pereira citou e disse também ter presenciado um carro entrando
na contramão o que quase ocorreu um acidente na avenida e o carro vinha
descendo do Rural Park em sentido direto e acredita que com as placas no local
vai ajudar muito. E a respeito da pista de skate, citou os filhos do vereador
Douglas Espíndola Borges e da vereadora Michelle Bianchini Biscácio que se
encontravam presente no Plenário, que anda de skate e vê as crianças andando
na rua com os carros passando e correndo perigo, acha que uma pista vai tirálos da rua. Disse ver também crianças descendo na estrada velha, na igreja o
que torna-se um perigo por vir carro do lado da Cooperativa e eles não veem.
Relatou que outro dia quase um carro pegou uma criança ali e então vê
necessário e gostaria que o Senhor Presidente levasse com muito carinho essa
indicação sobre essa pista para o Prefeito, concluiu. Fez uso da palavra o
Vereador Wilson Trallis Pereira, que reiterou a indicação que fez em relação ao
muro ou grade de proteção na subida da rua Castro Candinho Benedito, porque
ali já ficou uma moto pendurada pelo meio e quase caiu lá embaixo e a altura
do ponto mais alto do muro de contensão é de aproximadamente sete metros e o
que tem para segurar uma criança que, de repente, se descuida da mão de sua
mãe é simplesmente o meio fio e nada mais, se cair é eminente a possibilidade de
morte e é por isso que pede na indicação em caráter de urgência que a Secretaria
de Obras vá até lá e pelo menos improvise alguma coisa, porque é muito
perigoso para os munícipes que transitam naquele local, concluiu. Não havendo
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente
passou para Ordem do dia. Colocou o Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, referente ao Projeto de Resolução 003/14 de autoria do

Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira em Única Discussão e Votação, o qual
foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Resolução em
Primeira Discussão e Votação. O qual foi aprovado por unanimidade e vai
para Segunda Votação. Em seguida encaminhou a Indicação Nº706/14 de
autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges, a Indicação Nº 707/14 de
autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, a Indicação Nº 708/14 e
Nº709/14 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini ao Chefe do Poder
Executivo. Deferiu o pedido do Ofício do Conselho Comunitário de Segurança
e pediu a Secretária da Casa para comunicar o deferimento ao Conselho de
Segurança. 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__________________________.

