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Aos treze dias do mês de Março 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 Douglas Espíndola Borges que agradeceu aos Vereadores por 
terem assinado aquele ofício que levaram para o Rio de Janeiro ontem e o ofício foi 
entregue por ele, o Vereador Frank Monteior Lengruber e o Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira ao Deputado Luiz Martins que se comprometeu num tempo mais 
curto possível tentar viabilizar uma ambulância para o nosso Município. O 
Vereador Douglas Espíndola Borges parabenizou o Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira pela Indicação que fez na segunda-feira passada com relação a doação de 
sangue e até comentou com o Vereador Wilson Trallis Pereira que foi uma idéia 
brilhante  e até sugeriu que pudesse fazer um Projeto de Lei e deixou seus serviços 
caso seja necessário e já o seu apoio caso vire um Projeto de Lei, concluiu. Fez o uso 
da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que não poderia de 
forma nenhuma deixar de fazer o seu agradecimento e agradece pelo reconhecimento, 
pois tem certeza de que é a preocupação de cada colega na Casa sobre a doação de 
sangue, por que é um problema e uma necessidade que se arrasta há anos. 
Conseguimos ver soluções imediatas e tem a Vereadora Michelle Bianchini Biscáscio 
que é ex Secretária de Saúde. Tem um paciente que está necessitando e é uma correria 
um dia antes, dois e isso até salva vidas, mas tem certeza que temos a solução, mas 
tem que buscar. Aproveitou a oportunidade e disse que na semana passada, falando 
sobre Indicação também, fez uma sobre a passagem perigosa que o Vereador 
Douglas Espíndola Borges também em outra oportunidade fez, uma indicação 
maravilhosa sobre a passarela em acesso ao Morro dos Santo Reis. Um Problema 
que pegou esse mandato, mas vindo do outro mandato. Disse que não está culpando 
Prefeito nenhum, mas só quer elogiar uma solução que foi feita pelo Prefeito que 
dois dias após a Indicação não consertou o sinal, mas mandou o Guarda Municipal 
que ficasse presente lá. Disse que isso é importante e na verdade dignifica o trabalho 
do Vereador. Ficam satisfeitos com isso. Agradeceu a atitude do Prefeito de estar 



fazendo isso, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira o qual disse que uma questão que foi levantada por uma família, não 
querendo culpar ninguém, não dando nomes a culpados, mas só para esclarecer e 
fazer um pedido a Casa, aos nove Vereadores e ao Presidente, pois tem certeza que o 
Prefeito não compartilha desta atitude que foi tomada por alguns funcionários da 
Prefeitura. No último domingo agora teve um velório no Município e houve um 
atraso devido a um filho não ter chegado a tempo e na hora do sepultamento no 
Cemitério foi questionada uma oração e uma pessoa iria fazê-la e alguém falou que 
se fizesse a oração não fecharia a sepultura. Ninguém compartilha dessa atitude, 
nem o Prefeito e nenhum Munícipe. Disse que é um pedido que fica em nome da 
Casa. Que isso seja esclarecido. Não está dando nome a culpados, mas que isso não 
aconteça mais, pois é uma hora tão difícil para qualquer um de nós. O Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que esteve conversando com o Secretário de 
Saúde a respeito de um problema que está afetando todos nós, que é a respeito da 
dengue. E ele o passou que já estão sendo tomadas algumas atitudes. Na terça-feira 
estarão chegando quatro bombas de fumacê. Tem uma pessoa do Ministério da 
Saúde acompanhando os Trabalhos. Amanhã vai está acontecendo um mutirão no 
bairro Santos Reis a partir das 13 horas da tarde, juntos com a Associação de 
Moradores e ele vai fazer um pedido e pediu que fosse porta voz, por que está 
querendo vir até a Casa prestar alguns esclarecimentos sobre as situações da dengue, 
concluiu. O Presidente solicitou a Secretaria da Casa que emita um Ofício ao 
Secretário de Saúde solicitando a disponibilidade do tempo dele para que possa vir a 
Casa em um dia de sessão para estar falando sobre a dengue para que possam estar 
debatendo. Realmente é um assunto que está gerando conflitos no Estado inteiro, 
temos notícias de municípios próximos já com dengue hemorrágica vindo a ter óbito, 
mas Graças a Deus em nosso Município espera que não aconteça. As atitudes estão 
sendo tomadas, o pessoal do Estado está chegando essa semana com aquela bomba 
postal que é um fumacê exato que usa para este tipo de epidemia. Com relação ao 
que o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira falou ele concorda plenamente, 
ainda mais num momento tão difícil para a família, onde estão sepultando seu ente 
querido e não é atitude de um funcionário público agir desta forma. O Presidente 
Frank Monteior Lengruber solicitou ao Líder de Governo Vereador Wilson Trallis 
Pereira que leve ao conhecimento do Secretário Municipal de Administração para 
que tome as devidas providências e para que isso não venha a acontecer mais. O 
Presidente Vereador Frank Monteiro Lengruber lembrou a Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira que a partir de 13 de março de 2013 o sinal também passou a 
funcionar e o Vereador Carlos Aberto da Silva Oliveira o passou isso e é o que o 
Vereador Douglas Espíndola Borges o passou outro dia que as indicações estão 
sendo lidas e respondidas dentro do possível. A harmonia entre Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário é que vai levar o Município a dar saltos muito maiores 
ainda com certeza. Registrou o carinho que foram recebidos ontem no gabinete do 
Deputado Luiz Martins. Mostrou grandeza e mostrou um Deputado voltado ao 



interior do Estado. Poderia ele, pois estiveram em palanques diferentes do atual 
Prefeito, mas enfim, mostrou grandeza, um Deputado que olha pelo Interior e olha 
pelo Estado e se comprometeu em um curto espaço de tempo está atendendo ao 
Município com uma ambulância 0 Km para que possam está atendendo melhor a 
população.  Não havendo mais 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 do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Parecer da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Parecer da Comissão 
de Saúde e Assistência Social referentes ao Projeto de Lei Nº009/13 de autoria do 
Poder Executivo que altera o quantitativo de cargos do Concurso Público Municipal 
da administração Direta, criada pela lei 583/11, que identifica e dá outras 
providências, da Indicação Nº578/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, da Indicação Nº579/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges, 
do Ofício Nº010/13 e Nº011/13 ambos de autoria da Secretaria Municipal de 
Agricultura, do Convite da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e do Convite da 
Câmara Municipal de Conceição de Macabu. A palavra foi franqueada no Grande 
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande 
Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente colocou os 
Pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social 
referentes ao Projeto de Lei Nº009/13 de autoria do Poder Executivo em Única 
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida, por se 
tratar de Projeto de Lei em Regime de Urgência, o Presidente colocou o mesmo 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 à sanção. Em seguida o Presidente encaminhou ao Chefe do 
Poder Executivo a Indicação Nº578/13 de autoria Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira e Indicação Nº579/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges. 
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 lavrei a presente ata que vai 
assinada pelo Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     

              


