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Ata da DLXXI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
12 de agosto de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 

Aos doze dias do mês de agosto 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 Alan das Neves Joi, o qual justificou 
sua ausência na sessão de quarta-feira, pois esteve reunido com o Secretário de 
Ciências e Tecnologia Gustavo Tutuca , onde foi reforçar o pedido da FAETEC e 
saiu de lá muito esperançoso. Tem uma emenda da CVT ainda em andamento. O 
Prefeito foi a Brasília tentando para esse ano, mas ainda está engatinhando. Foi 
sugerido usarem o Brisolão e depois gostaria de reunir com os colegas para 
levarem a idéia ao Chefe do Poder Executivo, concluiu. O Presidente considerou 
justifica a falta do Vereador Alan das Neves joi. Fez o uso da palavra o 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que da mesma forma que o 
Vereador Alan das Neves Joi foi a Tribuna levar uma boa notícia, também desta 
mesma forma a expectativa criada há três meses quanto a possibilidade de 
receberem uma ambulância está virando realidade e na verdade quem teria que 
está na tribuna para dar essa explicação é o Vereador Douglas Espíndola Borges, 
pois partiu dele e todos assinaram, mas hoje no gabinete do Deputado Luiz 
Martins ele entrou em contato e estão perto de receber uma ambulância  de última 
geração, toda moderna e vai atender muito bem a necessidade nossa. Essa boa 
notícia os deixa alegres, concluiu. O Presidente Frank Monteiro Lengruber disse 
que quem ganha com isso é a população de Macuco e não resta dúvida do 
emprenho dos Vereadores com relação aos Deputados Tutuca, que o Alan citou, 
Luiz Martins, Deputado Salomão, Deputado André Correa, são Deputados que 
estão olhando por esse município e buscando recursos para que a população só 
venha a ganhar com isso, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso 
da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Vereador Frank Monteiro 
Lengruber solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da Indicação Nº646/13 e 
647/13 ambas de autoria do Vereador Alan das Neves Joi, da Indicação 
Nº648/13 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, da    Indicação 



Nº649/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, do    Ofício da Igreja 
Adventista de Macuco e do    Ofício 059/13 de autoria da Secretaria Municipal 
de Educação. 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 Frank Monteiro 
encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº646/13 e Nº647/13 
ambas do Vereador Alan da Neves Joi, Indicação Nº648/13 de autoria do 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini e a Indicação Nº649/13 de autoria do 
Vereador Wilson Trallis Pereira. Deferiu o ofício Nº059/13 da Secretaria 
Municipal de Educação a qual pede o espaço do Plenário da Câmara 
Municipal para a realização do Projeto despertar nos dias 16 e 28 de agosto de 
2013 e pediu que a Secretaria da Casa informe a Secretária de Educação. Em 
seguida o Presidente deferiu o pedido do ofício da Igreja Adventista a qual 
pede o espaço da Câmara para a realização do curso como deixar de fumar em 
cinco dias que será realizado do dia 16 a 20 de setembro de 2013. 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__________________________.     

 


