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Ata da DXCVIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
02 de dezembro de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 

Aos dois dias do mês de dezembro 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. 
Ausentes os Vereadores Júlio Carlos Silva Badini e Wilson Trallis Pereira. 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 Carlos Alberto da Silva Oliveira, o qual disse ter ido a 
tribuna para prestar solidariedade ao amigo Sebastião que no ato de suas 
funções de trabalho acabou sofrendo um assalto às 04hs30minutos na rua em 
baixo que dá acesso à igreja. Teve um acontecimento na venda do Onofre 
também e às 4hs30min aconteceu com o nosso amigo. Pediu aos nobres colegas 
e ao Presidente que marcassem uma reunião, ou mandasse um ofício para o 
Comandante da 3º companhia que rege o município de Macuco e estarem 
reunidos com o Conselho de Segurança para estarem tomando providência, pois 
isso já está virando rotina no município. O trabalhador com o seu salário no 
bolso e teve que praticamente entregar para não ser agredido ou algo pior 
poderia ter acontecido. O Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que 
entre em contato com o Tenente Bezerra ou o Conselho de Segurança para que 
estejam conversando ou mande um documento para ele para minimizar esses 
acontecimentos, concluiu. O Presidente fez o uso da palavra e disse que depois 
em comum acordo, irão ver a data que os Vereadores possam para poder 
agendar com o Comandante Bezerra, se possível um dia de sessão que estarão 
todos na Casa, para que possam estar conversando com ele e tentar minimizar o 
máximo possível o que vem acontecendo em nosso município. Já foi solicitado 
ao Chefe do Poder Executivo um aumento do efetivo em Macuco, mas as 
autoridades Estaduais dizem que não é necessário, então é porque não acontece 
com eles. Irão tentar fazer uma pauta para a próxima segunda feira para 
marcarem com o Comandante Bezerra uma reunião com os Vereadores. Se todos 
estiverem de acordo depois da sessão marcarão essa data melhor e farão 
contato, 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 do Parecer da Comissão de 
constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº030/13 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a dispor de imóvel, pela modalidade jurídica adequada, 
para fins de construção e implantação da delegacia Civil “Delegacia Legal” em 
nosso Município, da indicação Nº680/13 de autoria do Vereador Carlos 
Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº681/13 de autoria do Vereador 
Douglas Espíndola Borges,  ,  ,  ,  Ofício Nº0871/13 de autoria do Prefeito Dr. Félix 
Monteiro Lengruber, do    Ofício gab Nº251/13 da Secretaria Municipal de 
Saúde, do Ofício Nº040/13 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente    e do 
Ofício Nº006/13 de autoria da Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No 
Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira o qual disse que a respeito da Indicação Nº680/13 da reforma da 
calçada do Macuco esporte Clube em conversa com o Presidente do referido 
Clube fez uma solicitação Verbal a ele e o mesmo pediu que fosse feito um 
documento sugerindo e já se comprometeu de antemão de estar retirando as 
bicicletas estacionadas em cima das calçadas atrapalhando o trajeto dos 
pedestres, além dos buracos e as raízes das árvores. Ele estará retirando 
também e disponibilizando um local dentro do Clube para que as bicicletas 
sejam estacionadas e não fiquem ali esparramadas em frente a porta do Clube 
como muitos já viram que realmente atrapalha os pedestres. Pediu para que 
fosse feito um documento em nome da Casa se possível para que ele já tomasse 
essas providências o mais rápido possível, concluiu.  Não havendo mais quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente. O Presidente passou 
para Ordem do dia. O Presidente Frank Monteiro Lengruber e colocou o 
Parecer da Comissão de Constituição, justiça e Redação referente ao Projeto de 
Lei Nº030/13 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o 
qual foi aprovado por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em Regime 
de Urgência Urgentíssima, o Presidente colocou o Projeto em tela em Única 
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 a sanção.  Em seguida encaminhou as Indicações 
Nº680/13 de autoria do Vereador Carlos Aberto da Silva Oliveira e indicação 
Nº 681/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges 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 
Ferreira lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


