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Ata da Sessão Extraordinária da Quarta Legislatura 
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2013, às 16 horas da manhã 
Na forma regimental; 
 
 
Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2013, realizou-se a Sessão 
Extraordinária da Câmara Municipal de Macuco, localizada na 
Praça Nilo Peçanha - Travessa Mercedes Monteiro Machado nº 190, 
na cidade de Macuco, neste Estado, para Discussão e Votação dos 
Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo Nº033/13 que altera a 
estrutura Administrativa da administração Municipal para extinguir 
o cargo de Coordenador de Assistência Judicial, dando outras 
providências, Projeto de Lei Nº034/13 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre a Criação do Departamento Municipal de Trânsito – 
DMT e junta Administrativa de Recursos de Infração- JARI e dá 
outras providências e Projeto de Lei Nº035/13 de autoria do Poder 
Executivo que dispõe acerca da concessão de benefício eventual sob a 
forma de aluguel social no âmbito da política pública de 
desenvolvimento social do município de Macuco e dá outras 
providências.   Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral 
para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura dos Pareceres da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº033/13 de 
autoria do Poder Executivo, dos Pareceres da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 



Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº034/13 de 
autoria do Poder Executivo e dos Pareceres da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social 
referentes ao Projeto de Lei Nº035/13 de autoria do Poder Executivo.    
O Presidente franqueou a palavra no Grande Expediente. No Grande 
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o 
qual disse que é louvável e bom que terão em Macuco o Departamento 
Municipal de Trânsito. Vê entre tantos que já ocorreram, a sua 
sobrinha funcionária Pública da Guarda Municipal que ficou com o 
serviço de proteção a calçada em frente a Prefeitura e no início da 
semana um cidadão da Comunidade parou o carro em cima da calçada 
e diríamos que errou duas vezes. Por ser faixa amarela e por subir na 
calçada. Ela muito carinhosamente pediu que esse homem tirasse o 
carro de cima da calçada e nesse mesmo instante ela foi agredida 
verbalmente pelo munícipe e se sentiu muito acanhada. Enfim, que 
venha logo e que esses seis meses de experiência passem logo porque só 
impondo regras, normas e Leis é que a educação de trânsito chegará 
para Macuco. È louvável e parabenizou aos nobres colegas, assina 
embaixo e que o Prefeito mais que depressa sancione isso. Que ano que 
vem, tenham de fato o Departamento Municipal de Trânsito, porque 
Macuco carece desse órgão, concluiu. O Presidente da Casa Vereador 
Frank Monteiro Lengruber disse que para ilustrar o que o Vereador 
Wilson Trallis Pereira falou, disse que o que mais revolta é que é um 
cidadão que pleiteou uma vaga na Casa. Graças a Deus e ao povo de 
Macuco, ele não merece está na casa, porque não tem o respeito com a 
população e isso é o que revolta mais ainda. O Jurídico vai tomar as 
devidas providências, tiveram uma conversa com o Prefeito e sem 
dúvida nenhuma esse projeto virá para banir de vez esses possíveis 
atritos com os Guardas Municipais, concluiu. Não havendo mais 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente colocou os 



Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao 
Projeto de Lei Nº033/13 de autoria do Poder Executivo em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida colocou o Projeto de Lei em tela em Única Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação 
Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual 
foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. O Presidente colocou os 
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao  
Projeto de Lei Nº034/13 de autoria do Poder Executivo em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida colocou o Projeto de Lei em tela em Única Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação 
Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual 
foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. O Presidente colocou os 
Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de 
Saúde e Assistência Social referentes ao Projeto de Lei Nº035/13 de 
autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o Projeto de Lei em 
tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em 
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e 
vai à sanção. Não havendo mais nada a tratar o Presidente 
interrompeu a sessão por alguns minutos para lavratura da ata que foi 
lida e aprovada por unanimidade. O Presidente Frank Monteiro 
Lengruber agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. 
Eu Aline Das Neves Joi Ferreira lavrei a presente ata que vai 
assinada pelo Presidente__________________________ e pelo 
1° Secretário_________________________. 
 


