
 
Estado do Rio de Janeiro 
Câmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de Macuco    
Poder Legislativo 

 
Ata da DLII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
17 de abril de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 

Aos dezessete dias 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. 
Presentes 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 Douglas Espíndola Borges que 
agradeceu as Comissões e aos colegas Vereadores com relação ao seu Projeto e 
isso prova que estão visando o bem estar da Comunidade e quando votam com 
ele, votam com a população de Macuco. Deixou seu agradecimento, 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 do 

Projeto de Lei Nº003/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges 
que dispõe sobre Estabelece a realização periódica de Campanha de Prevenção 
de Deficiência Visual para a população de Macuco, do Projeto de Lei 
Nº002/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de afixação de Placas informativas de alto interesse da 
população em todas as unidades básicas de saúde da Rede Pública Municipal 
que foi para Segunda Votação, da Indicação Nº614/13 de autoria do Vereador 
Alan das Neves Joi, da Indicação Nº615/13 de autoria do Vereador Frank 
Monteiro Lengruber, da Indicação Nº616/13 de autoria do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira, do Decreto Nº706/13 de autoria do Prefeito Municipal 
de Macuco que dispõe sobre o funcionamento da Administração Municipal 
durante o feriado de São Jorge e dá outras providências, do convite da Igreja 
Assembléia de Deus de Macuco, do    convite da Secretaria Municipal de 
Educação de Macuco e do convite da Folia de Reis bandeira Estrela de Aguiar 
do bairro da Reta. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No 
Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o 
qual disse se colocar na Tribuna no momento para com muita alegria registrar 



seu carinho e afeição as últimas Indicações que a Casa tem feito por que esse os 
legisladores têm mostrado preocupação com o humano. As Indicações são belas 
e voltadas ao bem estar do homem e de fato deixou registrado que devam ser 
essas sempre nossas atitudes, por que o maior lucro que um município pode ter é 
de fato o bem estar do homem. O Vereador Wilson Trallis Pereira parabenizou 
aos nobres colegas pelas idéias brilhantes e disse para continuarem assim, 
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande 
Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do 
dia. O Presidente colocou  o Projeto de Lei Nº002/13 de autoria do Vereador 
Douglas Espíndola Borges em Segunda Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em sua Redação Final em 
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à 
sanção.  O Presidente encaminhou o Projeto de Lei Nº003/13 de autoria do 
Vereador Douglas Espíndola Borges à Comissão de Saúde e Assistência Social, 
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação. Encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação 
Nº614/13 de autoria do Vereador Alan das Neves Joi, a Indicação Nº615/13 
de autoria do Vereador Frank Monteiro Lengruber e a Indicação Nº616/13 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. O Presidente disse que a 
Casa irá cumprir o Decreto Nº706/13 do Poder Executivo na segunda-feira 
será ponto facultativo e na terça feira feriado Estadual portanto não haverá 
sessão na segunda feira dia 22 voltando a sessão na quarta-feira dia 24 de 
abril. 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 Ferreira lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


