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

Aos vinte e um 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. Ausente o Vereador 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 Nº025/13 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “a Estrutura, processo de escolha 
e funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Macuco e dá outras 
providências que foi para Segunda Votação, da Indicação Nº670/13 de autoria 
do Vereador Wilson Trallis Pereira, do    Ofício Gab. 0705/2013, Nº0706, 
Nº0707, Nº0708, Nº0718/13 do Poder Executivo e do    Convite IX Rio Leite 
Serrana e Macuco Solidário. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. 
No Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira 
se referindo a Indicação que fez na Casa e antes de mais nada fica o belo 
exemplo do Vereador Frank Monteiro Lengruber por ter indicado vigilância 
via Câmeras nos Colégios. Sabendo que já havia se manifestado o Chefe do 
Poder Executivo no sentido que essa segurança alcançasse outros pontos de 
nossa cidade como segurança estratégica. Faz questão de ressaltar e oficializar 
via indicação que o Executivo providencie para Macuco, uma cidade pequena, 
onde não traria grandes custos essa segurança para a nossa comunidade. Para 
o centro da cidade inteira e em alguns pontos que devidamente estratégicos 
seriam escolhidos por pessoas competentes. Também em entradas de todos os 
bairros, assim como temos esse trabalho  de vigilância acontecendo em cidades 
como São Sebastião do Alto, Duas Barras e outras tantas. O Vereador Wilson 
Trallis Pereira disse que fica o desejo. Respondendo algumas perguntas de 
munícipes que os cobram por que os guardas municipais não conseguiram 
segurar e por que os assaltos aconteceram. É uma falta de desconhecimento 
porque os guardas são para protegerem o patrimônio Público e não privado, 



mas mesmo assim o Vereador Frank Monteiro Lengruber deixou claro que uma 
das câmeras existentes no comércio foi focado que a guarda noturna havia 
passado, mas parece que esse assalto foi feito por profissionais do roubo, 
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o 
qual falou sobre o Macuco solidário aproveitando a presença do Pastor Roge 
para lembrar que foi uma idéia do início do ano reunindo com os pastores. A 
princípio tinham pensado em êxodo cristão, mas tiveram que mudar o nome 
uma realidade que acontecerá neste final de semana no município através do 
COPLEM e o empenho do Governo Municipal, juntamente com o Conselho de 
Pastores do município, vale a pena todos os munícipes de nossa cidade e de 
municípios vizinhos estarem prestigiando esse evento. Agradeceu ao Chefe do 
Poder Executivo pelo Projeto de Lei beneficiando os Conselheiros Tutelar que 
são pessoas que não tem horário, nem dia para trabalhar. Teve a oportunidade 
de passar um tempo com esse pessoal e sabe que não esqueceram, pois é difícil 
esquecer.  Agradeceu a presença dos Conselheiros e ao Prefeito pelo empenho 
nesse Projeto de Lei que os beneficiará cada vez mais, concluiu. Não havendo 
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente 
passou para Ordem do dia. O Presidente colocou o Projeto de Lei Nº025/13 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. O Presidente encaminhou a Indicação Nº670/13 de autoria do 
Vereador Wilson Trallis Pereira 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__________________________.      


