Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCXLIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
01 de setembro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Ao primeiro dia do mês de setembro 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. Fez uso da
palavra no Pequeno Expediente o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse
que o assunto já esteve em pauta no Plenário, a questão do trânsito da nossa
cidade, a questão do posicionamento de caminhões que estão ainda ficando
estacionados em frente à Prefeitura, em frente a Cooperativa e do Banco Itaú.
Falou que nesse fim de semana, na sexta-feira aconteceu um acidente com
sangue, com vítima por causa da dificuldade com o tráfico, com os caminhões
que estão estacionados embaixo do acesso a igreja, enfim, crê que devem tomar
providências conjunta e se direcionarem a Prefeitura para pedir providências,
porque já foi feita uma indicação relacionada a melhoria de tráfico e trânsito
em nossa cidade. Disse que vai se portar no dia de amanhã ao presidente da
Cooperativa pedindo providência por parte daquela entidade de modo que
possam pensar conjuntamente e amenizar essa questão, porque é fato, o tráfico
na avenida central, na chegada de Macuco está difícil, está complicada e são
vidas que estão sendo postas em risco e por isso gostaria que os vereadores
agissem juntos, de forma conjunta para que essa situação fosse modificada
para o melhor para nossa cidade, 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 dos Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização
Financeira referente ao Projeto de Lei Nº018/14 de autoria do Poder

Executivo que dispõe sobre “Alienação de bens do Município de Macuco e dá
outras providências” e dos Ofícios Ministério da Educação, Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação NºCM038824/14, NºCM038823/14,
NºCM038822/14, NºCM038821/14, NºCM161222/14, NºCM153834/14,
NºCM204471/14, NºCM124809/14, NºCM022770/14, NºCM017226/14,
NºCM000658/14, NºCM281928/13, NºCM297232/13, NºCM138642/13,
NºCM225031/13, NºCM258340/13, NºCM145325/13, NºCM063903/13,
NºCM063902/13, NºCM012453/14 e NºCM006975/14. A palavra foi
franqueada ao Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da
palavra no Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia.
Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira referente ao
Projeto de Lei Nº018/14 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida, por se tratar
de Projeto de Lei em Regime de Urgência Urgentíssima, colocou o referido
Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou o referente Projeto em sua Redação Final em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. 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__________________________.

