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Ata da DXXXV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
18 de fevereiro de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 
Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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. O Presidente Vereador Frank Monteiro Lengruber 
primeiramente pediu desculpas pelo atraso, pois estava em reunião com o Secretário 
de Segurança Pública do Estado, acompanhando o Prefeito e Vice-Prefeito e 
trazendo boas notícias para o município. Estava presente a delegada Marta Rocha e 
hoje cedo foi cobrada pelo Deputado Milton Salomão em Teresópolis, uma reunião 
mais cedo para que Macuco possa ser agraciado com uma delegacia legal para um 
futuro bem próximo. O Presidente Frank Monteiro Lengruber pediu novamente 
desculpa pelo atraso, mas o motivo foi em prol do Município de Macuco. Desejou 
boas vindas e que possam iniciarem seu mandato com muita harmonia e que possam 
desempenhar o papel de Legislador de mãos dadas, um ajudando o outro em prol do 
município. Em seguida solicitou a todos para ficarem de pé e ouvirem o Hino 
Nacional Brasileiro e o Hino do Município de Macuco. A palavra foi franqueada no 
Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador 
Wilson Trallis Pereira dizendo que apesar de saberem que já foi votado a 
regulamentação do calendário das sessões Ordinárias da Câmara para o primeiro e 
segundo semestre de 2013, levantou uma questão a ser discutida pelos nobres 
colegas, a perspectiva da possibilidade de alterarem o horário das sessões desta Casa 
de Leis uma vez que crer que é assunto em pauta em promessas de governo da 
perspectiva de fazerem do seu mandato e do governo em si, um governo 
participativo. Uma vez assim, temos ouvido algumas reivindicações no que diz 
respeito a possibilidade de passarem o horário de sessão para às 19 horas, uma vez 
que uma boa parte dos munícipes trabalhadores é exatamente no horário das 18 
horas que chega do seu trabalho e precisam tomar um banho. Apesar de está 
regulamentada gostaria de por em discussão se alguém quiser expressar alguma 
opinião a esse respeito. O Vereador Wilson Trallis Pereira colocou em pauta uma 
reivindicação de alguns munícipes da cidade, inclusive antecipadamente 
conversando com o Presidente, da questão de alguns dos munícipes que se deslocam 
de Macuco para o Rio de Janeiro, Niterói e boa parte sai da cidade e já presenciou 
isso, sem alimentação. O Vereador disse que ouviu dizer que já é lei que haveria a 
possibilidade do Município arcar com o café e com o lanche. Foi cobrado a esse 
respeito e colocou em Plenário para ouvir os Vereadores a esse respeito, 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 disse ao Vereador Wilson Trallis Pereira para sentarem depois 
com os demais Vereadores, por que isso cabe uma Emenda ao Regimento Interno da 
Casa. Não somente a Resolução, por que o Regimento Interno da Casa traz o 
horário das 18 horas e teriam que de comum acordo, se chegar a essa conclusão 
apresentarem uma Emenda ao Regimento Interno para poderem alterar o horário.  O 
Presidente disse que com relação ao Lanche realmente conversaram lá fora e já 
tramitou na Casa um Projeto de Lei para que o Município custeasse esse lanche e o 
transporte da Van ia pro INCA e a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio depois 
pode explicar melhor, mas parece que não teve interesse por parte dos proprietários 
de lanchonetes de se cadastrarem no município para que prestassem serviço lá no 
município de Cachoeira. O Presidente disse que irá levar ao Prefeito essa 
reivindicação, para que possam tentar de uma outra maneira solucionar esse 
problema, concluiu. Em seguida o Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou a 
Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita do Projeto de Lei Nº005/13 de autoria do Poder Executivo que 
autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município no valor de 
R$545.826,92 (quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e 
noventa e dois centavos) para a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, da Indicação Nº558/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, da Indicação Nº561/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges, 
do ofício Gab. Nº093/13 do Excelentíssimo 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. Encaminhou o Projeto de 
Lei Nº005/13 de autoria do Poder Executivo à Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Em seguida encaminhou ao Chefe do Poder 
Executivo à Indicação Nº558/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira e Indicação Nº561/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges. 
Não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, a 
presença da Imprensa Jornal o Macuco 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__________________________.            

                  


