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Ata da DCCLXXII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
22 de agosto de 2016, às 18h00 min,                                                                                                                                                     
Na forma regimental;   
                                                                          
Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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 Carlos Alberto 
da Silva Oliveira. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A 
palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso 
da palavra no Pequeno Expediente. O Presidente solicitou a Secretária Geral para que 
fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do 
Projeto de Lei Nº004/16 de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre Estabelece os 
subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito e Secretários do Município de Macuco para o período 
de 2017/2020 e dá outras providências, do Projeto de Lei Nº005/16 de autoria da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre Estabelece os subsídios dos Vereadores do Município de 
Macuco para a Legislatura 2017/2020 e dá outras providências, da Indicação Nº759/16 
de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira e da Indicação Nº760/16 de autoria da 
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio. A palavra foi Franqueada no Grande Expediente. 
No Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual 
disse ter ido a Tribuna para ressaltar a sua visão da importância da indicação que fez 
sobre a colocação de lixeiras em alguns postes da cidade. É verdade o fato de que a 
consciência ambiental é o que não alcança muito infelizmente, a nossa população. Por isso 
as pessoas continuam em sua não educação após a limpeza matinal que os carros passam 
recolhendo o lixo, continuam colocando alguns lixos para fora e ainda os transeunte de 
nossa cidade que é comum vermos uma lata de coca cola, um guaravita que de fato ao 
caminharem pelos bairros não enxergamos com tanta facilidade uma lixeira para 
depositarem os lixos. Vê como muito importante, que o município possa estar tentando 
atender a essa carência nossa, para termos mais lixeiras e assim visualizem uma cidade 
mais limpa e mais organizada, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da 
palavra no Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia. Encaminhou o 
projeto de Lei Nº004/16 de autoria da Mesa Diretora à Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Financeira. Encaminhou o 
Projeto de Lei Nº005/16 de autoria da Mesa Diretora à Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Financeira. 



Encaminhou a Indicação Nº759/16 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira e da 
Indicação Nº760/16 de autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio ao Chefe do 
Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar o Presidente 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 
__________________________.        


