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Ata da DCVIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
19 de março de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 
Aos dezenove 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. A palavra foi franqueada no Pequeno 
Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador Carlos 
Alberto da Silva Oliveira, o qual disse ter ido à tribuna para agradecer ao 
Presidente da Associação de Moradores do Bairro Santos Reis que se 
encontrava no Plenário, pelo convite e pela reunião que aconteceu na última 
segunda-feira, o Vereador Wilson Trallis Pereira participando, o Vice-Prefeito 
e o Secretário de Obras e o Sub Secretário de Obras. Foram abordados vários 
assuntos de interesse do bairro. Só tem a agradecer como morador do mesmo. 
Conversou com o Presidente da Associação de Moradores e o mesmo o pediu 
que fizesse o agradecimento em seu nome e em nome da Associação. O Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira fez em seu nome também, ao Governo 
Municipal pelo apoio que tem dado a Associação, onde foram discutidos vários 
assuntos e se comprometeram o Secretário de Obras, o Vice-Prefeito estava 
presente, em resolver os problemas em 80% até na sexta-feira. O melhor disso 
tudo é que isso já está acontecendo e só tem a agradecer pelo apoio a essa 
Associação e o empenho da mesma, concluiu. Nãos 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 da Indicação Nº692/14 de autoria do Vereador 
Wilson Trallis Pereira, do    Ofício SMMAUDAUC Nº006/14 da Secretaria de 
Meio Ambiente e do    Ofício SMO Nº 002/14 da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos.... A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No 
Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o 
qual disse ter ido à tribuna para narrar um fato que o levou a fazer a 
Indicação na Casa de Leis. Parece que um dos nobres Vereadores, não se 
recorda quem, já pediu para que colocasse Guarda na descida do colégio em 
horário nobre de saída de alunos. Quase matou uma criança. Interessante é que 
descia numa curva muito perigosa e descia muito devagar, mas a criança vinha 



de bicicleta correndo para subir e ali é um ponto muito difícil e de fato tem 
experiência desse tipo e são coisas simples, baratas e vai dar um conforto muito 
grande uma vez que como foi narrado na justificativa, ali nem calçada tem ou 
você está dentro da rua ou não está na rua e é muito perigoso. É complicado 
como narrou na justificativa colocar um quebra-mola na descida e um 
caminhão para subir ou descer é tudo muito complexo e a simplicidade desse 
gesto uma vez que é perigoso aquele local mesmo quando põe em risco a vida de 
principalmente uma criança e também para um adulto dependendo da idade 
dele, não dá tempo nem de sair. Colocou em caráter de urgência para que seja 
encaminhado dessa forma para o Executivo por que são vidas que estão ali e é 
muito importante. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no 
Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente 
encaminhou a Indicação Nº692/14 de autoria do Vereador Wilson Trallis 
Pereira ao Chefe do Poder Executivo. 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__________________________.      


