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Ata da DXCIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
11 de novembro de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 
Aos onze dias do mês de novembro 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 Espíndola Borges e o Vereador Júlio Carlos Silva 
Badini. 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 justificou sua 
ausência na sessão anterior, pois estava na Alerj e em questão do trânsito foi 
impossível chegar em horário. Pediu aos Vereadores, pois foi procurado por 
alguns munícipes do bairro da Volta do Umbigo e Glória, os quais pediram que 
o órgão competente responsável pela limpeza pública estabelecesse dias da 
semana em favor das necessidades do bairro e que a limpeza urbana foi 
acionada para retirada de entulho. Foi feito mais ou menos uma data marcada 
no início da semana. Não há dúvida que munícipes queriam que colocassem isso 
em ação. Está havendo essa questão toda porque também foi encaminhado, 
independente disso ao órgão competente e que ficasse especificado, Segunda-
Feira num bairro, terça-feira em outro para contribuir na questão de educação, 
mas se tem uma data específica na semana para cada bairro para facilitar o 
próprio comportamento dos munícipes em questão. Concluiu. O Presidente 
Frank Monteiro Lengruber considerou plausível a justificativa do Ilustríssimo 
Vereador Wilson Trallis Pereira, porém no início do ano foi feito uma 
programação de coleta de lixo, entulho no caso, não de lixo e a reclamação já 
foi o inverso, tinha coleta na terça e na quinta e alguns munícipes não 
respeitavam a data e colocavam o lixo de repente na sexta e passava todo o 
final de semana e segunda e terça e só era recolhido na terça. Então isso voltou 
a estaca zero de novo e passou a recolher em dias alternados, mas é um pedido 
que a gente entende e vamos levar de novo ao Chefe do Poder Executivo para 
que possamos estar estudando uma nova maneira para estarmos junto com a 
população trocando idéias e vendo os melhores dias para que possam realizar a 
coleta concluiu. A palavra continuou franqueada no Pequeno Expediente. Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o 
Presidente Vereador Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretária Geral 



para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi 
feita a leitura do Projeto de Resolução Nº 012/13 de autoria da Mesa Diretora 
que dispõe sobre “fica autorizada a baixa definitiva dos seguintes bens 
inservíveis conforme Processo Administrativo Nº009/13” que foi para a 
Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº 026/13 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “Altera a Lei Orgânica do município de Macuco e dá outras 
providências que foi para a Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº 027/13 de 
autoria do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal de 
Macuco através do Fundo Municipal de Saúde a fornecer auxílio a pacientes 
atendidos pela Rede Pública e pelo Sistema Único de Saúde visando o 
tratamento fora do domicílio – TFD que foi para Segunda Votação, do Projeto 
de Lei Nº 028/13 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “declara 
Patrimônio Cultura Imaterial do Município de Macuco as Folias de Reis 
Estrela da União e Estrela de Aguiar, na forma abaixo que foi para Segunda 
Votação, do Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e fiscalização 
financeira e Comissão de Constituição, Justiça e Redação referentes ao Projeto 
de Resolução Nº013/13 de autoria da Mesa Diretora que Institui abono de 
Natal para os servidores da Câmara Municipal de Macuco no exercício 
Financeiro de 2013 e da Indicação Nº674/13 de autoria da Vereadora 
Michelle Bianchini Biscácio. 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 o Projeto de 
Resolução Nº012/13 de autoria da Mesa Diretora em Segunda Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Resolução 
Nº012/13 de autoria da Mesa Diretora em Sua Redação Final em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai para 
Promulgação. Colocou o Projeto de Lei Nº 026/13 de autoria do Poder 
Executivo em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em tela em sua Redação Final em 
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à 
sanção. Colocou o Projeto de Lei Nº 027/13 de autoria do Poder Executivo em 
Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto de Lei em tela em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o 
qual foi aprovado por unanimidade e vai para a Sanção. Colocou o Projeto de 
Lei Nº 028/13 de autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em 
tela em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade e vai para a Sanção. Colocou os Pareceres da Comissão de 
Finanças, Orçamento e fiscalização financeira e Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação referentes o Projeto de Resolução Nº013/13 de autoria da 
Mesa Diretora em única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 



unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em tela em Primeira Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai para segunda Votação. 
Encaminhou a Indicação Nº674/13 de autoria da Vereadora Michelle 
Bianchini Biscácio ao Chefe do Poder Executivo. 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__________________________.      


