Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXLV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
06 de abril de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos seis dias do mês abril 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 e Vereador Júlio Carlos Silva Badini. 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 levar em
pauta um assunto que já foi por ele reivindicado na Casa. No final do mês de fevereiro fez
o pedido na tribuna que a Casa enviasse um ofício a Prefeitura com relação a questão da
passarela e isso já tem mês e pouco e a grade que já estava caindo, está mais afetada ainda
colocando em risco vida de crianças. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse que com
carinho total oferece a energia do lado da sua loja e se for preciso, comprará a solda. A
Prefeitura tem soldador. Queria que a Casa, de alguma forma, pudesse forçar nesse pedido
para que alguém da Secretaria de obras fosse ao local e ponteasse. O Vereador disse que
cede a energia e o que for preciso, mas enfim é perigo de vida para a criancinha que passa
no local. No local constantemente criança está usando bicicleta e vêem os perigos
constantes a frente dos seus olhos. Como a tela afundou, soltou e rompeu uma solda a
preocupação é pertinente. Simples de concertar e pertinente. O Vereador Wilson Trallis
Pereira disse que se tivesse uma máquina de soldas, confessa que ele mesmo iria soldar,
então pediu que a Casa providenciasse de novo uma alerta nesse sentido para que tire a
possibilidade de risco a vida das crianças que passam por ali 3 vezes por dia, concluiu.
Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, 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, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de
Saúde e Assistência Social referentes ao Projeto de Lei Nº006/16 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre “A ratificação do Protocolo de intenções, firmado entre os
municípios da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências da
Indicação Nº750 /16 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e do Ofício
SMS/GAB Nº73/2016 da Secretaria Municipal de Saúde de Macuco. A palavra foi

franqueada ao Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no
Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia. Colocou os Pareceres da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social em Única Discussão e
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido
projeto em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade e vai a sanção. Encaminhou a Indicação Nº750/16 e autoria do Vereador
Carlos Alberto da Silva Oliveira ao Chefe do Poder Executivo. O Presidente antes de
encerrar a sessão solicitou a Secretaria da Casa que reiterasse o ofício do Vereador Wilson
Trallis Pereira sobre a passarela sobre pena de convocação do Secretário a Casa para
prestar esclarecimentos. 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
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