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Ata da DXLIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
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Na forma regimental; 
 
Aos Vinte 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 Wilson Trallis Pereira o qual enalteceu a alegria de estarem 
recebendo na Casa o Secretário e Vice Secretário Municipal de Saúde  para trazerem 
público à Casa de Leis. Uma informação que é muito importante para a 
Comunidade. Agradeceu a presença dos demais munícipes e enalteceu o trabalho 
muito bonito que foi efetuado pela Associação de Moradores do Bairro Santos Reis 
na quinta-feira passada onde fizeram um mutirão muito interessante e saíram 
unidos em busca dos mosquitos da dengue. Encontraram uns focos do mosquito, mas 
foi uma iniciativa muito bacana dos amigos Nicão e Serginho. O Vereador Wilson 
Trallis Pereira os parabenizou por esse trabalho e iniciativa e que sirva de exemplo 
para toda a comunidade e moradores da nossa cidade. O Vereador chamou a atenção 
dos colegas Vereadores para uma indicação que faz ora verbalmente com relação ao 
trânsito específico da Rua Carlos Badini Júnior até culminar com a Praça Zilda 
Ribeiro Bianchini, pois percebem por alguns moradores a necessidade de pensarem 
em colocar a referida rua como mão única subindo, pois está ficando muito confusa e 
percebem que a tendência é essa na cidade. Macuco já começou a ficar difícil o 
tráfego e estará fazendo essa indicação oficialmente na quarta-feira, porém chamou 
a atenção dos nobres colegas para esses detalhes, assim como o bairro Barreira que já 
ficou também muito complicado o acesso, pois quando encontram um caminhão 
descendo não passa. È interessante pensar na melhoria do tráfego de nossa cidade, 
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual 
enalteceu o Secretário de Obras sobre um pedido que foi feito verbalmente e por 
muita boa vontade e atendimento dessa Secretaria foi atendido que foi a colocação 
de dois braços de luz que estava faltando na rua que dá acesso ao novo Colégio da 
Barreira. Não foi preciso fazer indicação, foi só um pedido verbalmente. Deixou o 
agradecimento ao Sr. Niraldo Secretário de Obras do Município. O Vereador Carlos 
Alberto da Silva Oliveira parabenizou a Associação de Moradores do bairro Santos 
Reis pelo mutirão que foi feito em defesa da dengue. Agradeceu ao presidente e ao 
Vice que estão na Casa e disse que são atitudes dessas que são louváveis no 
município e a coisa vai fluir para que essa praga tão ruim da dengue acabe no 



Município. 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   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 e Finanças, Orçamento e Fiscalização 
referentes ao Projeto de Lei Nº010/13 de autoria do Poder Executivo que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a criar o Programa Municipal de desenvolvimento da 
cadeia Produtiva da aqüicultura familiar, bem como utilizar Recursos na Promoção 
de ações de apoio e incentivo à atividade, da Indicação Nº583/13 de autoria do 
Vereador Frank Monteiro Lengruber, da Indicação Nº584/13 de autoria do 
Vereador Alan das Neves Joi, das Indicações Nº585/13 e Nº586/13 ambas de 
autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio, da Indicação Nº587/13 de 
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, e da Indicação Nº588/13 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e dos Ofícios Nº0120/13, 
Nº158/13, Nº159/13, Nº160/13, Nº161/13 do Prefeito 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. O Presidente colocou os Pareceres favoráveis 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e 
Fiscalização referentes ao Projeto de Lei Nº010/13 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 os quais foram aprovados por unanimidade. 
Colocou a Redação Final do Projeto de Lei em tela em Única Discussão e Votação o 
qual foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. Em seguida o Presidente 
encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº583/13 de autoria do 
Vereador Frank Monteiro Lengruber, da Indicação Nº584/13 de autoria do 
Vereador Alan das Neves Joi, das Indicações Nº585/13 e Nº586/13 ambas de 
autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio, da Indicação Nº587/13 de 
autoria do Vereador Carlos Alberto da silva Oliveira, e da Indicação Nº588/13 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. O Presidente antes de encerrar a 
sessão em atendimento ao ofício da Casa, com a solicitação do Vereador Carlos 
Alberto da Silva Oliveira apoiado pelos demais Vereadores e em resposta ao ofício o 
Secretário Municipal de Saúde  prontamente atendeu ao pedido da Casa e vai usar a 
Tribuna para que possa falar sobre o problema da dengue no Município, 
esclarecendo aos nobres edis e a população de Macuco. 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 lavrei a presente ata que vai 
assinada pelo Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     

              


