Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXXXV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
24 de fevereiro de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e quatro 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 disse ir a Casa explanar a respeito de
uma reivindicação que já fez ora verbal e posteriormente por Indicação Legislativa, com
relação a situação daquela passarela perto da Rodoviária, então em especial a última feita
por ele mesmo. Disse que a passarela é dividida em módulos e superior e inferior, um dos
módulos de proteção rompeu-se em 50 % e a bandeira está simplesmente vai e vem. Visto
isso, uma outra tela ainda totalmente arrebentada. Visto isso, hoje se uma criança
encostar naquela tela, provavelmente já possa cair lá em baixo. O Vereador Wilson Trallis
Pereira, pediu que a Casa oficiasse de uma forma emergencial ao setor responsável, para
que providenciasse com urgência, porque a coisa ficou agora a ponto de colocar a
integridade física de algum munícipe a perigo. O Vereador disse também requerer e pedir
que a casa possa estar fazendo um requerimento ao Governo Executivo para apanharmos
informações com relação ao cumprimento daquele compromisso que o Secretário deixou
aqui. Dizendo que estaria pagando pondo em dia a questão do INSS, então por
esclarecimento público inclusive, que o Secretário de Fazenda possa estar enviando para
essa Casa o comprovante do cumprimento do pagamento já do INSS do município no mês
de janeiro, 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 o mais breve possível, se possível amanhã, emita ofício com todas as reinvindicações
do Vereador Wilson Trallis Pereira, com relação a obra de reforma da passarela e também
que o Secretário de Fazenda emita a Casa, com cópia para todos os Vereadores do
comprovante de pagamento junto ao INSS, com relação ao parcelamento pela Casa
aprovado. Em Seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Grande Expediente.
No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº005/16 de autoria do Poder
Executivo e do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de

Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Parecer da Comissão de Educação,
Cultura, Turismo Esporte e Laser referente ao Projeto de Lei Nº004/16 que dispõe sobre
Institui o Plano Municipal de Cultura para o decênio 2015-2025 e dá outras
providências. A palavra foi franqueada no 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 Nº005/16 de autoria
do Poder Executivo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em seguida colocou o Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Turismo Esporte e
Laser referentes ao Projeto de Lei Nº004/16 de autoria do Poder Executivo em Única
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei
em tela em 1º Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade e vai para
segunda Votação. O Presidente antes de encerrar a sessão disse que gostaria em nome da
Câmara Municipal de Macuco, da Mesa e de todos os Vereadores, que a Casa de 1º de
janeiro de 2013 publica no seu site todos os demonstrativos de balancetes, atas,
requerimentos, Indicações, enfim, principalmente todos os gastos, o que a Casa recebe e o
que a Casa paga. Ali tem o total que cada funcionário recebe, o que os Vereadores recebem,
quem recebe, e está ali a disposição para todos os munícipes, desde de 1º de janeiro de
2013. Nesse final de ano de dezembro de 2015 o nosso site sofreu três tentativas de
invasão, de raques e houve até ofícios já, solicitando pessoas capazes de descobrir, quem
possivelmente possa ter realizado essa tentativa, mas infelizmente é muito difícil
conseguir e houve alguns atrasos de publicação de atas, principalmente desde janeiro.
Acontece que o Decreto Lei Federal, não os obriga a publicar nada em site da Câmara.
Nem ata, muito menos questões financeiras, com Municípios abaixo de 10 mil habitantes.
Disse que fazem isso por questão de transparência, por questão de dever com a nossa
população. Então isso é de comum acordo com todos os Vereadores. O Presidente Frank
Monteiro Lengruber disse deixar claro que o Regimento Interno desta Casa e a Lei
Orgânica da total direito a qualquer cidadão de Macuco que protocolar na Casa um
Requerimento solicitando cópia da ata, terá de imediato o atendimento. Terão 30 dias
para realizar a entrega, mas de imediato, até sem a sua ordem a Secretaria está totalmente
autorizada a liberar a qualquer munícipe cópia de qualquer ata de qualquer sessão. Tem
inclusive vídeos das sessões até dezembro de 2015. Disse que foi protocolado na Casa uma
solicitação popular solicitando que fosse colocado no site a ata da sessão do dia 18 de
janeiro do corrente ano. Então desde Janeiro nem esta e nem nenhuma outra Ordinária
conseguiram colocar. Não só ata, como outros documentos devido a esse problema no site.
Mesmo sem solicitar em Requerimento e esse Requerimento foi protocolado no dia 22 de
fevereiro de 2016, ou seja há dois dias e não existe nenhum outro requerimento na Casa
com relação a esse assunto, anterior a esta data e está solicitando a publicação no site.

Como estão com problemas no site e a representante do grupo está presente, que assinou,
que é a Dr. Daniele, queria que a secretaria da casa entregasse em mãos, cópia da ata,
porque terão atraso na publicação da ata no site devido a toda a reformulação do site da
Câmara. O Presidente disse que gostaria de aproveitar a presença da Dr. Daniele e antes
de encerrar a sessão, solicitou a Secretária que entregasse em mãos a ata. Disse que a
Câmera está totalmente aberta a qualquer requerimento que solicite cópia de ata. Os
Projetos inclusive que são protocolados na Casa, qualquer cidadão tem direito a não de
levar o projeto, mas sim de protocolar um requerimento e sentar na secretaria da casa com
a Secretária, foliar todo o Projeto e se possível deixar algumas dicas, algumas possíveis
mudanças, então o Projeto também está a disposição de qualquer cidadão, só não pode ser
levado porque realmente o projeto não pode sair da Casa. 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__________________________.

