Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCLVIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
01 de junho de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Ao primeiro dia do mês de junho de 2016, 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 por se encontrar em prisão cautelar. Ausente o Vereador Marcos da
Cunha Boquimpani e Vereadora Michelle Bianchini. Foi lida a ata da sessão anterior e
aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. No
Pequeno Expediente o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual justificou sua falta na
sessão anterior por uma questão de caráter pessoal foi impossível estar na Casa. Disse que
acompanhando a leitura da ata observou a citação de seu nome em uma indicação feita
pelo Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, onde ele cita como indicação quase parecida
ou coisa assim. É muito bom saber que continua esse Corpo Legislador muito preocupado
com questões de Segurança Pública do nosso Município e ver como vital importância
mesmo. A indicação que fez 670 é por si toda completa. Não sabe a questão de central,
mas pediu uma indicação com sistema de monitoramento intensivo, com câmeras em todos
os pontos e logo assim se entende que precisa-se ter uma rede de checape com
acompanhamento de monitoramento e acompanhamento progressivo de atividades.
Vereador Wilson Trallis Pereira disse que só para deixar transparecer a indicação que fez
já constava na intenção dela uma central, pois não tem como ter um sistema de
acompanhamento e monitoramento sem central, mas por outro lado parabeniza porque
quem tem que ganhar é Macuco e tomara a Deus que com os empenhos e esforços consigam
alcançar em níveis de Poder fora do Município também para que Macuco na verdade
ganhe esse presente. Deixou registrado que a Indicação 670 não tinha apenas câmeras em
questões individuais, mas é um sistema de monitoramento por câmeras, logo é necessário
de fato que tenha uma central, concluiu. Não havendo mais quisesse fazer o uso da
palavra no Pequeno Expediente o Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou a
Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi
feita a leitura da Indicação Nº753/16 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira e do
Ofício Gab. 105/16 de autoria do Prefeito Municipal de Macuco ( resposta de indicação).
A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da

palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse que para se posicionar com relação
a indicação, assim como já havia feito uma indicação com a praça central e foi
prontamente atendido, foi pessoalmente acompanhar a questão do porquê da Indicação e o
parquinho é todo feito por eucalipto, coisa simples e até que repetitivamente, mas falando
simples também, não precisam contratar ninguém, nem nada, são pregos de ponta para
cima e houve até uma informação verbal , não pode nem confirmar que uma menina cortou
a perna e sangrou. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse foi ao local e viu que o
balancinho encostado para o lado e quebrado. Levando em conta que é um bairro pouco
distante do centro e talvez seja o único ponto de referência para as crianças brincarem e
fica distante para virem aqui. O Vereador disse que possam estar encaminhando esse
pedido ao Executivo para que dê uma ajeitadinha simples no parquinho para que as
crianças tenham divertimento, concluiu. Em seguida o Presidente Frank Monteiro
Lengruber passou para Ordem do Dia. Encaminhou a Indicação Nº753/16 de autoria do
Vereador Wilson Trallis Pereira. Não havendo mais nada 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
__________________________.

