Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
14 de outubro de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quatorze dias do mês de outubro 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 Alan das Neves
Joi, Vereador Douglas Espíndola Borges, Vereador Frank Monteiro Lengruber e Vereador
Marcos da Cunha Boquimpani. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por
unanimidade pelos Vereadores presentes. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente.
No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, o
qual disse ir a Tribuna para agradecer o empenho da comunidade do bairro Santos Reis,
juntamente com nossa Paróquia de São João Batista pela realização da festa da Padroeira
que aconteceu esse final de semana. Acha que a comunidade se uniu em prol do evento e
aconteceu de maneira muito grandiosa e o pessoal ficou muito feliz na organização, na parte
religiosa e acha que o objetivo foi alcançado. O Vereador disse que o Vereador Wilson Trallis
Pereira participou junto com a gente e viu como foi. A coisa fluiu de maneira muito boa e
esse ano não teve ajuda financeira do Poder Executivo. Teve ajuda de alguns amigos, ajuda
da comunidade, de algumas pessoas, agente conseguiu estar realizando essa festa. O
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira concedeu a parte ao Vereador Wilson Trallis
pereira o qual disse que de fato nós temos um povo muito aguerrido na comunidade Santo
Reis e o resultado é aquela comunhão de pessoas em prol de uma causa muito nobre que é
Cristo o Senhor. Como bom seria o mundo e tão bom seria a vivencia da sociedade se as
pessoas vivessem com Deus e por Deus. O Vereador disse que esses eventos são muito
edificantes em vista de preparar o coração das pessoas para viverem em comunidade. O
Vereador também disse querer agradecer e ressaltar que a nossa guarda municipal fez um
trabalho de apoio muito interessante, enfim, também quis deixar registrado o empenho do
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e de toda a equipe lá porque foi muito belíssima a
festa e a Comunidade e a Sociedade de Macuco ganha com isso. Quando o amor de Deus
entra no coração dos homens transforma, então colheremos com certeza os resultados,
concluiu. Voltou a fazer o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual
disse que falando sobre a festa é basicamente isso aí e acha que aconteceu de maneira muito
bonita e boa e ficou provado que a gente mesmo sem ajuda financeira, se juntando, consegue
está realizando grandes eventos aí. Com a comunidade que trabalha em prol da sua religião,
em prol da sua paróquia, acha que a coisa funciona. O Vereador disse que outro assunto que
o levou a tribuna é sobre o campeonato de calcário de escolinha de futebol que teve sua final

agora na sua 13º edição que aconteceu na última segunda feira aqui no Macuco Esporte
Clube. O Vereador parabenizou as equipes do Macuco que se classificaram as três categorias
e saiu campeão ai de duas. A equipe infantil já é tetra campeã desse campeonato.
Parabenizou ao Secretario de Esporte pelo Trabalho e a toda garotada, todos os pais que
estiveram lá torcendo e não deixar de ficar registrado que muito o orgulha esse campeonato
estar acontecendo na sua 13º edição, que é um campeonato que o orgulha muito porque foi
criado em sua gestão em 2003 como Diretor de Esporte e fica satisfeito quando ver um
projeto que não para, que a coisa funciona e se deus quiser no próximo ano vai estar
acontecendo a 14º edição e Macuco vai ser campeão das três, concluiu. Fez o uso da palavra
no Pequeno Expediente o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse que gostaria muito
que de uma forma conjunta essa Casa estivesse enviando um pedido a Secretaria de obras,
porque foi a vítima de um desnível não esperado, não comum aqui na calçada da praça onde
fica aproximadamente a carrocinha de pipoca do Telê e simplesmente rachou uma unha ao
meio. É um desnível de dois centímetros, mas que pode trazer prejuízos maiores a um idoso,
enfim, então pediria que encaminhassem um pedido a secretaria que fizesse uma revisão
nesses desníveis, não é o meio fio, mas é na calçada um desnível muito violento que levou a
uma contusão, então que essa casa pedisse e encaminhasse para que se revisassem esses
desníveis na Praça, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no
Pequeno Expediente o Presidente em Exercício Cássio Avelar Daflon Vieira, solicitou a 2º
Secretária, Vereadora Michelle Bianchini Biscácio para ocupar a cadeira da 1º Secretaria.
Em seguida Solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No
Grande Expediente foi feita a Leitura do Projeto de Lei Nº027/15 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre “Altera e acrescenta dispositivos nas leis 658, de 06 de dezembro
de 2013 e 163, de 28 de dezembro. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente em
exercício Cássio Avelar Daflon Vieira passou para Ordem do dia. O Presidente encaminhou o
Projeto de lei Nº027/15 de autoria do Poder Executivo à Comissão de Constituição, Justiça e
Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em seguida o
Presidente em exercício, Cássio Avelar Daflon Vieira disse que quanto ao pedido do Vereador
Wilson Trallis Pereira feito na tribuna, acha pertinente também, trata-se um passeio público
e vamos pedir a nossa Secretária para que faça esse pedido e agora fica a dispor do Vereador
se todos os Vereadores assinam ou só o Vereador e isso pode ver na Secretaria. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira 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 Vice-Presidente___________________________ e pela 2º
Secretária__________________________.

