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Ata da DXLVI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
27 de março de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 
Aos vinte e sete 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. Ausente o 
Vereador Douglas Espínodla Borges. 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 Cássio Avelar Daflon Vieira o qual fez 
um agradecimento, pois na semana passada foi lida uma indicação, pedindo que 
fossem feitos redutores de velocidade na Rua Francisco Lopes Martins. Na verdade 
uma parte do público presente não acompanhou a leitura e também não estão cientes 
do problema e transtorno que a falta dos redutores de velocidade vem causando, pois 
tiveram há poucos dias uma vítima fatal, um acidente em que perdemos uma vida. 
Como toda a Indicação na Casa pela atual administração vem sendo atendida e 
respondida, relacionamento este que poucas vezes nestes anos de vida pública 
conseguiu ver. O Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira agradeceu ao Prefeito pelo 
atendimento que foi feito. Ontem recebeu uma ligação de um morador pedindo que 
não deixasse de ir a casa agradecer, da mesma forma que foi feito o pedido ao 
Prefeito pedindo que fossem colocados os quebra-molas, com a mesma dedicação fez 
o agradecimento. O Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira disse que está na Casa em 
nome de mais de cem assinaturas do trecho da Rua Francisco Lopes Martins 
agradecendo, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o 
qual justificou sua ausência na sessão anterior por que neste exato momento da 
sessão às 18 horas na segunda-feira estava internando sua esposa no Hospital da 
Unimed e não foi possível se fazer presente, concluiu. O Presidente Frank Monteiro 
Lengruber considerou justificada a falta do Vereador Wilson Trallis Pereira. 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 
Requerimento Nº175/13 de autoria do Vereador Alan das Neves Joi que concede 
moção de aplauso a Igreja Batista de Macuco pelos seus 95 anos de fundação e 
funcionamento na cidade de Macuco, do Requerimento Nº176/13 de autoria do 
Vereador Alan das Neves Joi que concede Moção de Aplauso ao Pastor Eli dos 
Santos Vieira pelos seus 80 anos de vida, do Requerimento Nº177/13 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Viera que concede Moção de Aplauso a Igreja 
Assembléia de Deus de Macuco, pelos seus 50 anos de existência e funcionamento 



na cidade de Macuco, da Indicação Nº591/13 de autoria do Vereador Wilson 
Trallis Pereira, da Indicação Nº594/13 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva 
Badini, da Indicação Nº596/13 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira, dos Ofícios Nº0173/13, Nº174/13, Nº175/13, Nº176/13, do Prefeito 
Municipal de Macuco Dr. Félix Monteiro Lengruber, do Decreto Nº703/13 da 
Prefeitura que dispõe sobre o funcionamento da Administração Municipal durante a 
semana santa e dá outras providências e do Convite da Igreja Batista de Macuco. O 
Presidente antes de franquear a palavra ao Grande Expediente disse que a Casa 
estará homenageando duas grandes instituições religiosas do município e convidou 
para fazer parte do Plenário o Pastor Eli dos Santos Vieira, Pastor Anélio e Pastor 
Celino para estarem presentes com os Vereadores e receberem a homenagem. A 
palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da 
palavra o Vereador Alan das Neves Joi, o qual cumprimentou a todos e disse aos 
membros da Igreja Batista de Macuco e Assembléia de Deus que a presença deles 
muito os honra.  Agradeceu a presença do Pastor Eli que com esforço imenso, não 
estava se sentindo muito bem, e foi acompanhado de sua esposa. O Vereador Alan 
das Neves Joi disse que acredita que o Pastor Eli já tenha sido homenageado por 
muitas vezes, mas como Vereador e como amigo não poderia ficar de fora dessa 
homenagem. Oitenta anos do Pastor Eli e noventa e cinco anos da igreja Batista e 
como foi lido no Requerimento pela Secretária o primeiro casamento que o Pastor Eli 
realizou foi o da sua mãe e de seu pai e essa é a sua homenagem ao Pastor Eli e a 
Igreja Batista de Macuco. Disse que podem sempre contar com o amigo e com o 
Vereador, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 
que da mesma forma que o Vereador Alan das Neves Joi, também cumprimentou ao 
Pastor Eli, Pastor Anélio e o Pastor Celino e disse que é com alegria que tem a 
oportunidade de fazer essa homenagem a instituição Assembléia de Deus. São 
cinqüenta anos resgatando vidas, orientando jovens para terem um futuro mais 
perto e que possam seguir a palavra de Deus. Sabem da importância tanto da Igreja 
Batista quanto da Assembléia de Deus. O Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 
disse que é batizado na Igreja evangélica, não pertence a Igreja nenhuma, mas tem 
sua família evangélica e é com muita alegria que faz essa homenagem a Assembléia 
de Deus. Transmitiu ao Pastor Celino um abraço e abraçando-o a cada membro e 
simpatizante da Assembléia de Deus. Convidou aos colegas, pois vai ser feito uma 
Moção no Quadro e poderiam junto com a presença do Presidente que seria 
importante irem ao Pastor Eli fazerem a entrega e irem ao Pastor Celino no dia que 
ele marcar. Acredita que todos poderiam ir lá, e é uma atitude bonita estarem juntos 
entregando. 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 Requerimentos Nº175/13 e Nº176/13 ambos de autoria do 
Vereador Alan das Neves Joi em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade. Colocou o Requerimento Nº177/13 de autoria do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por 
unanimidade. Em seguida encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação 
Nº591/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, a Indicação Nº594/13 de 



autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, a Indicação Nº596/13 de autoria do 
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Antes de encerrar a sessão o Presidente 
Frank Monteiro Lengruber franqueou a palavra aos agraciados que quisessem fazer 
o uso da palavra. O Presidente disse que não poderia deixar de ter o orgulho de estar 
fazendo parte dessa belíssima homenagem a duas grandes Igrejas de Macuco que é a 
Igreja Batista de Macuco e a Igreja Assembléia de Deus. Que continuem no 
caminho de resgatar vidas para o Senhor Jesus, principalmente os jovens que estão 
precisando e isso sabe que fazem com muita clareza, com muito empenho. 
Acompanham o trabalho das Igrejas. O Presidente em especial parabenizou ao 
Pastor Eli pelos seus oitenta anos, como o Vereador Alan das Neves Joi disse fez o 
primeiro casamento foi dos seus pais e esse mês completa 17 anos que teve o prazer e 
orgulho de estar casando na Igreja Batista também celebrado pelo Pastor Eli. O 
Presidente disse que tem um grande orgulho de ter casado na Igreja Batista e hoje 
acompanha a sua esposa na Igreja Presbiteriana.   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__________________________.     

              


