Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCLIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
11 de maio de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos onze dias do mês de maio 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 Frank Monteiro Lengruber 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 Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual justificou suas faltas devido a um
problema de saúde, graças a Deus sanado e vai em frente. Disse a respeito da resposta
daquele Requerimento encaminhado pelos Vereadores. Foi respondido e estava vendo as
respostas e ouvi na leitura da ata que nas palavras do Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira estaria esclarecendo algumas dúvidas e realmente esclareceu algumas dúvidas, mas
no seu entender ainda ficaram duas dúvidas então tomou a liberdade em dizer sobre as
dúvidas e pedir a Secretária que envie ofício ao Poder Executivo para que tire essas duas
dúvidas suas. O Vereador disse que uma é a informação de quais irão ser usados os
materiais nas atividades que segundo o Prefeito estarão beneficiando a 60 famílias e qual
o tipo de atividade executada pelo CRAS para estar utilizando esse material. O Vereador
também pediu que fosse enviada a relação dessas famílias que irão ser beneficiadas por
esses materiais que consta nesse Projeto, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador
Wilson Trallis Pereira o qual disse ir a Tribuna apenas por uma questão a carta resposta
ao Requerimento vindo do nosso Prefeito. Em um momento ele cita o nome do Vereador
Wilson Trallis Pereira e que esteve presente e esteve em uma Secretaria e ele menciona que
foi informado que ocorrera um erro formal e de fato foi, esteve com três pessoas e o
informaram desse assunto e dessa questão que era dúvida. O Vereador disse ter saído de lá
informado como deixou relatado em ata e tinha consciência que estava havendo um erro
na escrita na redação da questão. Ele colocou que entretendo como se pode ver não foram
suficientes e de fato não foram suficientes porque não era apenas essa questão do erro
formal, mas já estão recebendo por email e já estão em estudo e análise para que tudo seja
para o bem de Macuco. A sua postura enquanto Vereador é imparcial. Que venha e quer
que Macuco possa estar recebendo R$300.00,00. Tem que abrir as portas, porém também a
obrigação dos Vereadores é atentar com a forma que chega, pois também tem que dar

resposta na rua e é uma função dos Vereadores saber responder e repete o que já deixou
gravado em outras vezes. Toda vez que o Vereador tem dúvidas com relação a uma
questão ou outra procura se informar e com isso a gente acaba crescendo e já cresceu
muito. O Vereador Wilson Trallis Pereira concedeu a parte ao Vereador Carlos Alberto da
Silva Oliveira o qual disse que em sua fala na Tribuna solicitando essas informações, na
resposta através do ofício do Prefeito está dizendo que esse material vai ser usado em
atividades pelo CRAS para que sejam beneficiadas 60 famílias e as mesmas são
acompanhadas pelo Conselho Tutelar, ainda são acompanhadas pelo Conselho Tutelar,
mas devia ser acompanhadas pelo CRES que ainda está em andamento. Disse e que está só
pedindo e não é por nada, querer a relação dessas famílias e qual tipo de atividade que o
CRAS realiza para usar esse material. Essa dúvida não é só do Vereador, o pessoal
quando for ver a relação do material e a resposta estará dizendo isso. Uma outra coisa que
esqueceu e pegando um gancho na palavra do Vereador Wilson Trallis Pereira, pediu mais
uma vez a Secretária a informação dos dois ofícios que fez. Um ao Departamento de
Transporte e outro a Secretaria de Saúde. Um já tem quarenta dias e outro já vai para
trinta e até hoje não tiveram a resposta. Quando solicitaram, sabe que tem prazo nesse
projeto, solicitaram a resposta e veio com rapidez e tem quarenta dias que fez o ofício e até
agora não veio a resposta. Pediu só para dar uma reforçada para ele, concluiu. Voltou a
fazer o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse que só para encerrar
deixou claro que com relação a dúvida da Prefeitura, naquele dia já saiu, sanada a
questão, mas como ficaram outras estão chegando ainda em tempo e estão em análise.
Disse ao Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira que nem teve oportunidade de analisar
tudo que chegou. Bastante coisa que a Secretaria mandou para os Vereadores. Nem essa
questão que o Vereador acabou de dizer, mas talvez até na semana que vem
provavelmente estejam resolvendo essa questão para o bem de Macuco, concluiu. O
Presidente em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira solicitou a secretária que atendesse e
reiterasse o pedido do Vereador Carlos Alberto da silva Oliveira. Não havendo Grande
Expediente, nem ordem do dia, o Presidente em Exercício Cássio Avelar Daflon Vieira
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
VicePresidente___________________________
e
pelo
Primeiro
Secretário
__________________________.

