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Ata da DCLXXIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
04 de março de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 
Aos quatro dias do mês março 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. 
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 Wilson Trallis Pereira o qual 
justificou sua ausência da Sessão anterior por questão de saúde e disse que 
gostaria de aproveitar o momento para registrar um fato que já está se 
tornando problemático, porque com a mudança de mão na Rua Carlos Badini 
Junior o qual foram retiradas, disse não saber por quem, as placas de 
sinalização dos postes. O vereador disse ainda que foi abordado pelo policial 
militar, porque ela se deparou com o carro dela de frente com o carro de um 
munícipe e se criou ali uma questão de dúvida, porque segundo informação, 
aquela indicação de mão única teria caído e voltava o sentido duplo de mão. 
Disse ainda que o policial perguntou se de fato acabou aquela mão única 
naquela rua. Isso tem gerado conflito e bate boca. O vereador disse que por isso 
veio a Tribuna pedir que a Casa encaminhesse um pedido ao Executivo, para 
que se defina de fato se acabou ou não acabou para que se evite um problema 
maior. A questão é saber se é mão dupla ou não é para que esse problema seja 
sanado e acabe evitando discussão mais agravada, concluiu.  Não havendo 
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o 
presidente disse que em cima do que o Vereador Wilson Trallis Pereira relatou 
acredita que não mudou, até porque deveriam ter encaminhado uma Lei a essa 
Casa para que pudessem mudar o trânsito daquela rua. Disse que recebeu na 
semana passada o Presidente da Associação do Morro Santos Reis e ali foi 
constatado também esse mesmo problema. Segundo ele alguns moradores é que 
retiraram as placas e que a Guarda Municipal já estava providenciando outras 
para serem colocadas ainda na semana passada, se ainda não colocaram essa 
Casa irá emitir um ofício cobrando para que tomem as devidas providências, 
conclui. Em seguida o presidente 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 



Lei nº003/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Macuco que dispõe 
sobre “A regulamentação do Portal da Transparência e da Política de acesso a 
informações públicas conforme a Lei Federal Nº12.527/2011, no âmbito da 
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Macuco e dá outras 
providências”, dos Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente ao 
Projeto de Lei Nº004/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Macuco que 
dispõe sobre “A definição e normatização das Requisições de Pequeno Valor – 
RPV, de responsabilidade do Município de Macuco-RJ, decorrentes de decisões 
judiciais transitadas em julgado, conforme disposto no artigo 100, § § 3º e 4º 
da Constituição da República Federativa do Brasil”, dos Pareceres da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e 
Assistência Social referentes ao Projeto de Lei Nº005/2015 de autoria da 
Prefeitura Municipal de Macuco que dispõe sobre “Institui no Município de 
Macuco o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (SIMASE) e 
regulamenta a execução de medidas socioeducativas destinadas a adolescentes 
que pratiquem ato infracional”, dos Ofícios Gab. Nº0047/2015 e Nº0048/2015 
ambos da Prefeitura Municipal de Macuco. 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 
colocou o Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
referente ao Projeto de Lei Nº003/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de 
Macuco em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. 
Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e vai a Segunda Votação. Em seguida colocou os 
Pareceres favoráveis da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de Constituição, Justiça e Redação ambos referentes ao 
Projeto de Lei Nº004/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Macuco em 
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade e vai a Segunda Votação. Colocou os Pareceres favoráveis da 
Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão Constituição, Justiça e 
Redação ambos referentes ao Projeto de Lei Nº005/2015 de autoria da 
Prefeitura Municipal de Macuco em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a Segunda 
Votação. O presidente antes de encerrar a Sessão disse que a Secretaria foi 
procurada pela Drª. Danielle Fernandes a respeito de uma reunião com os 
Vereadores, explicou que não foi discutido em sessão hoje, porque não estava 
em pauta, mas a presidência e os Vereadores estão à disposição dos senhores 
para uma conversa, para que possamos estar discutindo os assuntos para 



tratarmos nas próximas sessões. Disse que não sabe se os Vereadores de comum 
acordo podem conversar ali mesmo ou que se forme uma comissão para que se 
possa sentar e conversar a respeito do assunto. Não havendo mais nada a 
tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu 
Janaina Pinheiro Felix Azevedo lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


