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Ata da DCCXXI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
04 de novembro de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                            
 
Aos quatro dias do mês de novembro 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. 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 disse ter ido a Tribuna para expressar e acha que até está vivendo a falta 
de sorte de vir transitar na Praça de Macuco. Recente esteve na tribuna por causa de um 
declive, um desnível, o Vereador Cássio sabe até e quebrou a unha, mas graças a Deus 
rapidamente a Prefeitura já até consertou e no dia de ontem simplesmente, não vai falar que é 
um garotinho, é um guri, um jovem já, com a bicicleta totalmente empinada perto da esquina do 
quiosque do Créu. Quem está transitando de bicicleta no centro da Praça, está pondo em risco e 
perigo a vida de crianças e até de idosos, então pediria que oficializasse ao Governo pedindo que 
junto a guarda municipal, a quem de competência convém, que providenciasse porque está 
chegando a um nível de novo e já falamos outra vez aqui no passado, mas está chegando a um 
nível muito perigoso estar transitando por causa da gurizada que está simplesmente 
desobedecendo uma placa que está. O Vereador pediu que providenciasse, pois está arriscado 
passarem por cima da gente, pois está ficando difícil, concluiu.  Não havendo mais quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Frank Monteiro 
Lengruber, solicitou a Secretária Geral para 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 Resolução Nº011/15 de autoria da Mesa Diretora que 
dispõe sobre “Estabelece normas de funcionamento da Câmara Municipal de Macuco, do    
Ofício Convite da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos humanos Centro de 
referência da Assistência Social (caminhada pela paz dia 06/11/2016 às 09 horas). 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 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de 
Resolução Nº011/15 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação, o 
qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o Projeto de Resolução em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Publicação. O 
Presidente antes de encerrar a sessão solicitou a secretária que oficialize ao Executivo a 
solicitação do Vereador Wilson Trallis Pereira e parabenizou o Chefe do Poder Executivo 



e toda a sua equipe porque ontem por unanimidade teve suas contas de 2014 aprovadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, concluiu. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente Frank Monteiro Lengruber  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__________________________.     


