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Ata da DLVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
15 de maio de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 

Aos quinze dias do mês de maio 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 Cássio Avelar Daflon Vieira e Douglas Espíndola 
Borges. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos 
Vereadores presentes. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Não 
havendo 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 das Indicações Nº625/13, Nº628/13 e Nº629/13 de autoria do 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini, da Indicação Nº630/13 de autoria da 
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio, Indicação Nº631/13 de autoria do 
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº632/13 de autoria 
do Vereador Wilson Trallis Pereira, dos Ofícios Gab. Nº0255/13, Nº0256/13 e 
Nº0275/13, Nº0276/13, Nº0276/13, Nº0277/13, Nº 0326/13 da Prefeitura 
Municipal de Macuco e do    Ofício SMAG 0022/2013 da Secretaria Municipal 
de Agricultura. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande 
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual 
elogiou os colegas pelas Indicações e de uma forma muito carinhosa a 
Vereadora Michelle Binchini Biscácio pelo carinho com os idosos no Projeto 
Viva Melhor, é interessante e muito bem faz a terceira idade. O Vereador disse 
que foi a tribuna para deixar registrada a questão do pedido dos quebra molas 
na altura do número 161 no bairro Santos Reis na Rua Carlos Badini Júnior 
porque de fato é questão de evitar acidente, pois houve quase um 
atropelamento com um pai e uma criança de colo, uma vez que o asfalto está 
novinho e lisinho estão fazendo de auto pista e pondo em perigo a vida das 
pessoas. Como é uma lombada, descem o morro embalados. Essa altura do 
nº161 põe de fato em risco por que é descida e talvez pela velocidade até mesmo 
uma freada não será possível parar e evitar acidente. O Vereador Wilson 
Trallis Pereira pediu ao Presidente Vereador Frank Monteiro Lengruber que 



agilize junto a Secretaria de obras um pedido dos Vereadores para que 
providencie um quebra molas. O Vereador Fez uma observação que não tem 
mais massa asfáltica, mas vê se for necessário mesmo que seja de paralelos e 
vedados com cimento, pois é muito importante a construção desse quebra 
molas, porque está pondo em risco por excesso de velocidade a vida das 
crianças. A palavra continuou franqueada ao Grande Expediente. 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 
encaminhou ao Chefe do Poder Executivo as Indicações Nº625/13, Nº628/13 e 
Nº629/13 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, a Indicação 
Nº630/13 de autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio, Indicação 
Nº631/13 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e a 
Indicação Nº632/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira. O 
Presidente pediu a Secretaria da Casa para está atenta a encaminhar também 
cópia da indicação do Vereador Wilson Trallis Pereira ao secretário de Obras 
para que providencie o mais rápido possível a solicitação do Vereador. O 
Presidente solicitou as Comissões da Casa para que também olhe com carinho e 
atenção a Lei de Diretrizes Orçamentárias que já está na Casa desde o dia 30 
de abril e temos um prazo regimental para aprovar antes do recesso legislativo 
que é no mês de julho. É um Projeto grande e que as Comissões já pudessem está 
analisando o Projeto e não deixar em cima da hora. 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__________________________.     

 

 

 


