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Ata da DLXXXIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
02 de outubro de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 

Aos dois dias do mês de outubro 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 Wilson Trallis Pereira e Douglas Espíndola Borges. Foi 
lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi 
franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo 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 Lei 
Nº024/13 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza o Poder 
Executivo a disponibilizar microcomputadores para os 15 melhores alunos da 
Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras providências que foi para a 
Segunda Votação, do Projeto de lei Nº005/13 de autoria do Vereador Carlos 
Alberto da Silva Oliveira que “Dispõe sobre declara patrimônio Cultural 
imaterial do Município de Macuco a “Folia de Reis Estrela da Luz do dia que 
foi para Segunda Votação, da Indicação Nº666/13 e Nº667/13 ambas de 
autoria do Vereador Julio Carlos Silva Badini, dos Ofícios gab. Nº700/13 e 
Nº0704/13 de autoria do Prefeito Municipal de Macuco, do Ofício MAUDC 
032/13 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Convite da ALERJ.  
A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No grande Expediente fez o 
uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini dizendo que fez a 
Indicação sobre a Rua Augusto Ribeiro e término na Rua Sebastião Ireno por 
que alguns moradores, principalmente os da Barreira estão usando muito 
aquela rua para irem para suas casas. A rua aumentou o fluxo de veículos e 
pedestres por causa do asfalto que foi colocado nela e tendo a iluminação vai 
dar mais segurança para essas pessoas, por isso é que fez essa Indicação, 
concluiu.  Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande 
Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei 
Nº024/13 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 Nº005/13 de autoria do 
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira 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. Encaminhou a Indicação Nº666/13 e Nº667/13 
ambas de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini ao Chefe do Poder 
Executivo. O Presidente deferiu o pedido do ofício da Senhora Vanda Leci 
Tiberto Martins Coimbra o qual pede para fazer uso do espaço físico da 
Câmara Municipal de Macuco para o dia 10 de outubro de 2013 às 19 horas e 
solicitou a Secretaria da casa para que informe à referida senhora que solicitou. 
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__________________________.     


