Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCLXXXVI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
12 de dezembro de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos doze dias do mês de dezembro 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 Mário Cezar
Nunes Marini. 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 que por questão ordinária, a penúltima
sessão Ordinária desta Casa de Leis e caso haja alguma coisa de extraordinária são
Vereadores até dezembro, mas aproveitou o espaço para fazer nele seu agradecimento.
Primeiro a Deus, porque ele consentiu esses quatro anos, ter essa experiência no campo da
ciência da política, na vida Legislativa e por ela percebeu que como disse o papa esse
instrumento chamado política é uma alta arte em forma de caridade quando ele é usado e
praticado para o bem comum. Nesse ponto de visão agradeceu a Deus pela oportunidade
que teve e pela experiência. Deixou registrado seu pedido de perdão e misericórdia porque
entendeu nesses quatro anos que poderia ter sido melhor. Como poderia ter sido melhor.
Aprendeu muito com todos, que o ajudaram de alguma forma a entender melhor a vida
pública e a ciência do Poder Legislativo. Agradeceu cada colega Vereador. Com eles
cresceu. Ouviu um discurso de um político muito experiente de seis mandatos, onde ele
dizia que se pudesse voltar atrás, hoje seria melhor. Aprendeu com ele que como aprendiz,
seu primeiro mandato, se no futuro Deus o reservar continuar nesse caminho um dia, a
experiência que ganhou com todos com certeza o ajudará a ser melhor. Se dirigiu a todos os
funcionários da Casa, a Aline, que esta dentro do Plenário, do lado de dentro da
cerquinha, por todo carinho e atenção e dentre os funcionários citou o Juvenil, motorista
da Casa que também não faltou carinho e atenção. Agradecendo Jovenil e Aline, de
coração agradeceu a todos pelo carinho e atenções dadas a sua pessoa como Vereador, pois
também sabe que dessa forma direcionado a cada um. O Vereador deixou registrado o seu
agradecimento. Agradeceu por ter convivido com todos e espera que esses quatro anos,
possa ter por parte de todos reconhecimento de que tentou ser o melhor possível, mas
aprendeu fazendo. Deixou seu coração e seu desejo a todos que irão continuar Legislando
na próxima Legislatura, muita luz de Deus e que se permitam caminhar no foco da luz do
Senhor. Aos que estão saindo que Deus os proporcionem também caminhos de luz onde
estiverem, para que possam num novo modo de viver, também caminhar sobre a luz e sem

olhar para trás e enxergar a luz do céu a frente. Agradeceu a todos e ao seu Deus,
concluiu. O Presidente Frank Monteiro Legruber usou as palavras do Vereador Wilson
Trallis Pereira e agradeceu primeiramente a Deus, sem Ele nada disso seria possível e tudo
isso que puderam realizar nesses quatro anos a frente do legislativo. Tentou ser o máximo
parcial possível, tratou todos de maneira igualitária e todos os Vereadores tiveram na
Casa o mesmo que teve. Toda liberdade com os funcionários, na Secretaria, na
contabilidade, enfim, administraram juntos e em momento algum deixou de mostrar a
todos a transparência com que administraram essa Casa de leis. Nesses 20 anos de
Município, acredita que a gestão que mais devolveu recursos aos cofres do município. Esse
ano devolverá quase R$80.000,00 (oitenta mil reais) para justamente ajudar no 13º
(décimo terceiro) no salário de dezembro dos funcionários públicos municipais, pois tem
que pensar no conjunto, pensar no município. O nosso na Casa, graças a Deus está em dia
e agora no dia 16 irá pagar p 13º salário e no dia 20 o 14º e o salário do mês. Esses
80.000,00 (oitenta mil reais) com certeza que irá fazer com que o Executivo Municipal
consiga cumprir as suas necessidades devido a crise com o 13º salário do funcionário
público municipal. Agradeceu a cada Vereador pelo trabalho durante quatro anos
Maquinhos, Wilson, Michelle, Alan, Cássio, Tico e Júlio. Na Casa montaram uma
verdadeira família, não tiveram divergências, cada um dentro daquilo que pode trabalhar,
dentro da Lei e dentro do Regimento Interno. Deixou aberto a todos os Vereadores. São
18 anos dentro da Casa. Dois anos como Secretário Geral e dezesseis anos como Vereador.
Como os funcionários mesmos colocaram no quadro que o homenagearam, tinha uma frase
que dizia que aquele que espera no Senhor renova as suas forças, então tem certeza que um
dia quem sabe retorne a Casa ou a outros vôos maiores. Entregou literalmente sua vida a
Deus e Ele é quem vai determinar os próximos passos em sua vida pública. Agradeceu
especialmente aos funcionários, pois sem eles nada seria possível e administração não teria
dado certo. Desde o início em primeiro de janeiro de 2013 entenderam a nossa forma de
administração com suas economias, com os papéis colados na luz e essas coisas
proporcionaram aos funcionários, tudo aquilo que tinham direito de reivindicar, conseguiu
implantar, o 14º salário agora é lei municipal, não é mais abono e o Plano de cargos e
salários que tantos aqui sonharam e lutaram por ele. Aqueles que ficam e os
comissionados que irão sair, deseja a todos sucesso. Os que ficam, que o próximo Presidente
possa ser abraçado assim como ele foi abraçado, pois sem esse apoio a Câmara realmente
fica difícil de ser tocada. Teve nesses quatro anos a tranqüilidade de trabalhar com pessoas
competentes como os funcionários. De estar ausente e saber que teve as suas contas todas
com quitação plena porque trabalharam por isso junto com ele. Aqueles que por questões
políticas, que são comissionados, que Deus possa abençoar e que possam arrumar um novo
emprego, que o próximo Presidente também possa aproveitar alguns. O Presidente disse
que avaliza a todos, independente de indicação política, pois cada um é indicado por
Vereadores e em momento algum colocou a política na frente. Avaliza o nome de todos
para que qualquer que seja o Presidente que entrar, todos tenham condições de trabalhar
nessa Casa. Como o Vereador Wilson Trallis Pereira disse, estarão a partir do ano que vem

em outras áreas, mas não irão esquecer a política. Torce para que o município avance.
Desejou sucesso ao Vereador Júlio Carlos Silva Badini, ao Vereador Carlos Alberto da
Silva Oliveira, ao Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Vereadora Michelle
Bianchini Biscácio. Sabe que será um ano muito difícil, o pais passa por um momento de
instabilidade muito grande e sem dúvida nenhuma em 2017 vem muito pior que 2016.
Desejou sucesso. Independente de lado político, pensa no município e estarão a disposição
para o que precisarem para estarem ajudando e colaborando para o engrandecimento do
nosso Município. Na questão particular como o Vereador Wilson Trallis Pereira disse
possivelmente irá se ausentar por uns períodos por questão de trabalho. Graças a Deus
aprendeu e foi educado dessa maneira, não corre de trabalho. Já mandou currículo para
várias empresas e se não sair, pegará um carro venderá o que tiver de vender e trabalhar.
Quem sabe numa próxima disputará novas eleições. Agradeceu a todos de coração.
Agradeceu a Aline que foi uma Secretária exemplar, em nome dela, agradeceu a cada
funcionário, não citou nomes para não esquecer nenhum. Citou o Jovenil que é o pai de
todos, o patriarca Juju, um dos que zelam pelo seu trabalho. Hoje tem um carro com
200000 km (duzentos mil quilômetros) rodados e parece que saiu da loja ontem. No nome
dele, parabenizou e agradeceu a todos, pois foi dessa maneira que ajudaram a administrar
a Câmara Municipal, 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 Projeto de Lei Nº017/16 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “dá
nome ao aterro Sanitário de Macuco RJ e dá outras providências”e do Projeto de Lei
Nº018/16 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Plano Simplificado de gestão
Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Macuco.” A palavra foi franqueada ao
Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande
Expediente o Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia.
Encaminhou o Projeto de Lei Nº017/16 de autoria do Poder Executivo à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei Nº018/16 de autoria do
Poder Executivo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira. 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
__________________________.

referente ao Projeto de Lei Nº017/16 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão
e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em tela em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido
Projeto de Lei em sua Redação Final em única Discussão e Votação o qual foi aprovado
por unanimidade e vai à sanção. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação referentes ao Projeto de Lei Nº018/16 de autoria do Poder Executivo
em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto
de Lei em tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade.
Colocou o referido Projeto de Lei em sua Redação Final em única Discussão e Votação o
qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção.

