Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCVI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
10 de março de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;

Aos dez dias do mês de março 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.
Ausente o Vereador Douglas Espíndola Borges. Foi lida a ata da sessão
anterior e aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. A palavra foi
franqueada no Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da
palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse ir a Tribuna para
registrar e trazer com carinho os parabéns ao Governo pelo Carnaval que
passaram. Apesar de ser um assunto polêmico, porque opinião com relação a
qual carnaval é o melhor, é pessoal de cada um, mas levou o seu e também
registrou com carinho a disposição do Deputado Nilton Salomão e sua esposa
que acharam muito encantador um carnaval onde as crianças podem ficar
soltas na rua, correrem em paz e brincar. Deixou registrado na Casa o carinho
do Deputado e esposa que se fizeram presentes para prestigiar o carnaval. O
Vereador Wilson Trallis Pereira pediu que a Casa encaminhasse seu
requerimento Verbal e o seu pedido, uma vez que parece que um dos nobres
Vereadores já indicou para que a Secretaria de Obras providenciasse um saibro
para a passarela ao lado da Rodoviária. Disse que tem muito buraco, muita
lama e já está chegando em um ponto de incomodar os pedestres que ali passam
e que pedissem a Secretaria de Obras que pelo menos um saibro enquanto não se
providencia um calçamento fosse colocado naquela passarela para o bem dos
munícipes, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira o qual disse ter ido a Tribuna para agradecer ao Governo Municipal
pela indicação da reforma da calçada em frente ao Macuco Esporte Clube e a
outra indicação pela pintura e marcação das calçadas e ponto de ônibus. O
Vereador também deixou registrada uma coisa que vem acontecendo, a qual o
entristece muito, pois trabalha com transparência e com muita clareza nas
coisas e entristece saber que muitas coisas estão sendo espalhadas no município
com o seu nome através do Projeto do 14º salário dos funcionários e que ele e o
Vereador Júlio Carlos Silva Badini votaram contra esse Projeto. O Vereador
esclareceu que votaram a favor desse Projeto que fossem beneficiados todos os
funcionários e tentaram que fossem beneficiados também os funcionários e

cargos comissionados, mas não foi possível. São coisas que entristecem por
saber que isso está sendo espalhado por colegas da casa. O Vereador deixou sua
indignação e até agora não se manifestou contra isso. O Vereador Júlio Carlos
Silva Badini também pensou em falar, mas falou em seu nome e em nome dele.
Deixou registrada sua indignação até por saber e ter certeza que isso está sendo
espalhado por colegas da casa, concluiu. Fez o uso da palavra o Presidente
Frank Monteiro Lengruber o qual disse que só para relatar o pedido do
Vereador Wilson Trallis Pereira, a Casa irá fazer um ofício a Secretaria de
Obras e concluindo mais ainda parece que já foi orçada a reforma da
Rodoviária e se não se engana já estará começando dentro de 15 dias.
Possivelmente devem estar fazendo geral, inclusive a parte da rua. Com relação
ao que o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira disse, a ata da sessão está
no site da Câmara para qualquer cidadão ver e ali qualquer cidadão vai ver o
Vereador que votou contra ou a favor. Isso foi decidido em conjunto e em
comum acordo dos nove Vereadores, a votação ser igual a de todos. Não tem
quem votou contra ou a favor, pois o projeto foi aprovado por unanimidade por
esta Casa, concluiu.
A palavra continuou franqueada no Pequeno
Expediente. 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 Lei Nº005/14 de autoria do Poder Executivo “que altera e acresce
dispositivo legal da Lei Municipal Nº399/07 que dispõe sobre o parcelamento e
a ocupação do solo Urbano do Município de Macuco, na forma que segue, que
foi para Segunda Votação, dos Ofícios Gab Nº018/14 e Nº019/14 da
Prefeitura Municipal de Macuco, Ofícios nº01/14 do Conselho Comunitário de
Segurança e do Ofício 06/14 da Secretaria Municipal de Cultura. 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 colocou o Projeto de Lei em tela em
Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em
seguida o Presidente colocou o referido Projeto de Lei em sua Redação Final
em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à
sanção. O Presidente deferiu o ofício do Conselho de Segurança, o qual solicita
o espaço da Câmara para o dia treze de março para a reunião do Conselho de
Segurança. Em seguida solicitou a Secretária para que informe o Conselho.
Deferiu o pedido da Secretaria Municipal de Cultura o qual solicita o espaço
da Câmara Municipal para o dia onze de março para a comemoração do dia
internacional da mulher. O Presidente fez um relato e deixou registrado em
ata para que comunique a Secretaria de Cultura que da próxima vez faça o
ofício com tempo hábil, haja vista que já estão anunciando na rua e agora que
mandaram ofício para a Casa. Só deferiu por ser o dia Internacional da Mulher

e é uma data a ser comemorada, mas se não fosse uma coisa tão importante iria
indeferir o pedido. O Presidente pediu que comunicasse a Secretária de Cultura.
Antes de encerrar a sessão o Presidente convidou para a Tribuna o senhor
Valteir Pereira Costa para dispor de 20 minutos para o uso da Tribuna Livre
conforme deferido na última sessão e do Regimento Interno da Casa. Após o
uso da palavra deverá permanecer na Tribuna para que algum Vereador possa
fazer algum questionamento. Após a Tribuna Livre, 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__________________________.

