Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXXX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
07 de dezembro de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos sete dias do mês de dezembro de 2015, 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 e Vereador Frank Monteiro Lengruber. Foi lida a ata da sessão
anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente.
No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual
cumprimentou ao amigo João e o parabenizou em nome da Comunidade da Volta do
Umbigo pelo belo trabalho que fizeram lá naquela festinha, a árvore de natal.
Parabenizou, porque todo ano é esse empenho e percebe-se que a dedicação é tão grande
que está cada vez melhor. Em nome de toda a Comunidade, não sabe se houve apoio do
Poder Público, mas enfim, parabenizou pelo que está acontecendo lá. Cumprimentou ao
Alceu e desejou uma boa tarde ao Diretor do Jornal o Momento. O Vereador Wilson disse
ir a tribuna para mandar agradecer também a significativa melhora que receberam na
pracinha, nos brinquedos, da Praça central que proporcionou diversão para as nossas
crianças com a significativa ajuda que o governo deu para melhorar o estado que estavam
os brinquedos. O Vereador disse também querer deixar registrado, até mais uma vez,
porque já esteve na tribuna para isso, a precariedade que está água do nosso Chafariz, o
estado que está ali, sabendo que tem peixe ali dentro e já está exalando de novo, mal
cheiro. O Vereador disse que encaminhe a Casa, ao órgão competente, porque tem peixe ali
dentro e talvez não sabe se já seria o caso de talvez por dificuldade, seja qual for, que
esteja passando, talvez até acabar com os peixes ali, mas o que não pode ficar de fato é da
forma que está. O Vereador disse que recebeu reclamações e não sabe se outro Vereador
recebeu reclamações nesse sentido. Disseram, poxa vida o que está acontecendo e o
Vereador respondeu para ter calma que irão providenciar e que faria o suo da Tribuna e
com certeza o Executivo vai com a Secretaria responsável, tomar providência para que não
fique nesse estado. O Vereador disse deixar registrado com carinho para que possam em
nome da casa de Leis pedir providências o mais rápido possível para não ficar nesse estado
que está, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Alan das Neves Joi o qual
parabenizou a organização do 2º Macuco solidário, com a Organização do COPLEM e
apoio da Prefeitura, não poderia deixar de parabenizar a belíssima festa. Disse que é

suspeito a falar porque é fã do Cléber Lucas. Disse que foi belíssima a organização e
deixou seus agradecimentos, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da
palavra no Pequeno Expediente, o Presidente em exercício, solicitou a Secretária Geral
para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura
do Projeto de Lei Nº029/15 de autoria do Poder Executivo que Dispõe sobre a alteração
do nome do Conselho Municipais Antidrogas – COMAD e dá outras providências, que foi
para Segunda Votação e Projeto de Lei Nº030/15 de autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre altera a estrutura Administrativa do Município de Macuco para alterar a
nomenclatura da Secretaria de Saúde e Combate as drogas dando outras providências, que
foi para Segunda Votação. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente o Presidente em
exercício passou para Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei Nº029/15 de autoria do
Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade.
Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual
foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. Colocou o Projeto de Lei Nº030/15 de
autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de lei em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a Sanção. O presidente pediu a
Secretária que fizesse ofício e acredita que seria melhor fazer ao Prefeito e a Secretaria
encarregada, acredita que seja o meio ambiente. Acha melhor que seja feito assim. Disse
que fica como o Vereador Wilson Trallis Pereira queira, que todos assinam, não sabe. O
Vereador Wilson Trallis Pereira, disse que nessas alturas pouco importa de onde vem, mas
que se socorra rapidamente, por causa da vida que está ali dos peixes, mas acredita que já
já estão, concluiu. O Presidente em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira fez o uso da
palavra disse que o Vereador Júlio Carlos Silva Badini questionou o mesmo problema,
então acha que pertinente que tem que ser feito sim, concluiu. Não havendo mais nada a
tratar o Presidente em exercício agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a
sessão, e eu Aline das Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

