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Ata da DXLVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
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Na forma regimental; 
 
Ao primeiro dia do mês de abril de 2013, 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. 
Presente todos os Vereadores. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por 
unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. No Pequeno 
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual fez 
uma convocação aos nobres colegas para discutirem sobre e tomarem uma 
decisão com relação ao Código de Posturas da nossa cidade, uma vez que 
acabam protelando e deixando para amanhã certas decisões. Uma delas já 
conversaram outro dia atrás em OFF e comentavam a respeito da questão da 
praça e dos perigos que estão sendo propícios a acontecerem com a questão das 
bicicletas dos garotos que levantam rodas de bicicletas e colocam em risco 
crianças. É fato e seus olhos já viram isso. Outro assunto, a princípio chato 
porque moram em uma cidade pequena onde conhecem todo mundo e tem o 
respeito e carinho por todo mundo, porém, não se deixa de colocar em questão 
que é de fato muito importante pro bem comum. Com o belo trabalho e 
estreitamento das calçadas na chegada em frente a Prefeitura  que proporciona 
conforto aos motoristas e veículos, mas estamos com uma reivindicação do povo 
com relação  a questão das mesas colocadas no bar ao lado de fora, uma vez que 
a calçada foi diminuída de tamanho e tem reclamações de mulheres que passam 
com carrinho de bebê e são obrigadas a descerem da calçada e colocar em risco a 
vida de uma criança pela situação de ter a mesa num momento mais 
movimentado e com muitas pessoas. Um amigo de todos nós, o amigo Manoel 
cunhado do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. O que está em tese é 
tomarmos uma decisão tanto com relação a Praça, quanto a relação da postura 
da cidade. Tomar atitudes que não venham ser curativas, mas preventivas. Não 
deixar acontecer uma tragédia para depois tomar decisões. O Vereador Wilson 
Trallis Pereira chamou os colegas Vereadores para pensarem e discutirem esse 
assunto. Está aberto uma discussão e o que os Vereadores acham e qual a 
opinião a esse respeito, uma vez que de fato agradecimento é eminente e estão 
colocando em risco os munícipes, concluiu. A palavra continuou franqueada no 



Pequeno Expediente. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra 
no Pequeno Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou a 
Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura das Indicações Nº597/13 e Nº598/13 ambas de 
autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, da Indicação Nº599/13 de autoria 
do Vereador Douglas Espíndola Borges, da Indicação Nº600/13 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº601/13 de autoria do 
Vereador Frank Monteiro Lengruber, da Indicação Nº602/13 e nº603/13 
ambas de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e da Indicação 
Nº604/13 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, dos Ofícios 
Nº0193/13, Nº194/13, Nº195/13 do Prefeito Municipal de Macuco Dr. Félix 
Monteiro Lengruber. 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. O Presidente 
encaminhou ao Chefe do Poder Executivo as Indicações Nº597/13 e Nº598/13 
ambas de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, a Indicação Nº599/13 de 
autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges, a Indicação Nº600/13 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, Indicação Nº601/13 de 
autoria do Vereador Frank Monteiro Lengruber, Indicações Nº602/13 e 
Nº603/13 ambas de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e a 
Indicação Nº604/13 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini.   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__________________________.     

              


