Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXXXIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
17 de fevereiro de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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. 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 cumprimentou a todos e desejou um
bom retorno a Casa e uma boa noite aos munícipes presentes. O Vereador disse fazer o uso
da Tribuna para enaltecer o belo trabalho que esta sendo feito nas margens do Rio
Macuco. A Limpeza dos dois lados dessa margem do rio. Trabalho muito bacana do
INEA em parceria com o nosso Governo, enfim está trazendo um benefício muito grande
para nós, inclusive já teria sido uma indicação feita pelo Vereador, no ano de 2013,
indicação Nº650. O Vereador disse deixar muito claro que tem acompanhado de perto e de
fato um trabalho muito bem feito na limpeza do Rio Macuco. Deixou registrado um
pedido da comunidade do bairro Volta do Umbigo com relação a limpeza da Rua Nelson
Ferreira Campos para quem na sabe a rua seguinte a decida do coleginho. Esteve lá e de
fato está registrado, o mato está avançando muito e batendo na lateral do carro. Disse que
o Pessoal está com receio de ter cobra, aranha, as crianças brincam por ali. O Vereador
pediu que, a Casa a pedido até, enalteceu a presença do amigo Bada que está na Secretaria
de Obras atuando muito bem, por favor, o pediu para dar essa força para gente, para o
bairro e providenciar para gente essa limpeza dessa rua que está necessitando dessa
limpeza. Disse que no momento era isso que queria fazer uso da palavra na sessão,
concluiu. Fez o uso da palavra no Pequeno Expediente a Vereadora Michelle Bianchini
Biscácio, a qual agradeceu a presença de cada um na Casa, convidou cada um novamente
toda vez que tem alguém aqui, agente vem a convidar para toda segunda e quarta estarem
presentes na sessão, estarem ouvindo, estarem sabendo o que se faz aqui dentro, estarem
trazendo sugestões pra gente. Sabe até que hoje o motivo pelo qual estão na Casa, mas
queria que toda segunda e quarta estivessem presentes na Casa, pudessem nos dar apoio,
sugestões, e pudessem saber realmente o que a gente faz aqui dentro para não ficar só com
crítica e os ajude a isso crescer. Agradeceu a sua família por estar na Casa, que de um jeito

ou de outro é uma coisa que emociona. A família e Deus são a cima de tudo. Agradeceu ao
apoio de cada um e sabe que pode contar a qualquer minuto. A Vereadora Michelle
Bianchini Biscácio disse para virem para sessão participar de maneira ordeira, de maneira
que a gente possa contar realmente com a população, porque o nosso papel na Casa é esse,
defender e ouvir a população. Estar realmente abraçando a população e sabendo o que a
população quer da gente quanto Vereador. A Vereadora agradeceu a cada um presente na
Casa, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno
Expediente, o Presidente Frank Monteiro Legruber, solicitou a Secretária Geral para que
fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da
Indicação Nº745/16 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira. A palavra foi
franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da palavra o
Vereador Wilson Trallis Pereira, o qual disse que a Indicação que se faz nesse momento
nessa sessão legislativa é preocupante e tem o peso de responsabilidade. É o seguinte a
nossa situação quanto a cemitério de Macuco. Conversando percebe-se que tem
necessidade de ter gavetas naquele cemitério, pois está sempre em uma situação de aperto.
O nosso Cemitério local não tem um sistema de controle aperfeiçoado, faz-se necessário ter
de fato um sistema informatizado, visto que a coisa ta assim muito pelos funcionários
daquele Cemitério de uma forma até pessoal, conhecimentos que não estão relatados em
documentos. Disse que já se houve casos parece e não pode afirmar com exatidão, mas te
de possível sepultamento em tumulo trocado, conclusão, hoje, parece que se nós perdermos
de uma forma trágica, longe de pensar dessa forma, o Antônio ou o Julinho que trabalha
lá, vai trazer um transtorno muito grande para Macuco, pois tem conhecimentos que estão
na mente dele, mas não estão relatados de uma forma mais precisa, então quando vai a
Tribuna pedir para que o Poder Executivo possa trabalhar para que tenham uma estrutura
mais organizada nesse sentido e melhor para que tenha-se facilidade com o controle
informatizado, enfim, com uma planta física detalhada para que isso possa fluir no futuro
de uma forma melhor para todos nós. O Vereador disse estar indicando para que o Poder
Executivo possa pensar com carinho nessa Indicação e trabalhar para que tenham o nosso
Cemitério melhor do que já está,concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da
palavra no Grande Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para
Ordem do dia. Encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº545/15 de
autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira. 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__________________________.

