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Ata da DLXXVIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
09 de setembro de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 

Aos nove dias do mês de setembro 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 foi a 
tribuna para justificar sua ausência na última sessão por questões de caráter 
pessoal e outros, impedindo por questão de tempo que estivesse presente, concluiu. 
O Presidente considerou justificada a falta do Vereador Wislon Trallis Pereira.  
Fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual disse que não 
poderia deixar de ir a Tribuna para dar os parabéns ao Prefeito aos secretários 
que se representa na Casa pela Catarina Fellows pela brilhante festa, pela 
exposição realizada no último Final de semana. Não se lembra de uma exposição 
tão bem organizada sem nenhum contra tempo e sem nenhum problema. Deixou 
registrados seus parabéns e agradeceu ao Presidente Frank Monteiro lengruber 
pela imparcialidade e pela cordialidade por tratá-lo e aos demais Vereadores 
também provando, como disse o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira na 
semana passada, Independente do palanque que foram eleitos e do lado que 
estavam na eleição, tanto o Presidente quanto  o Prefeito tem demonstrado 
imparcialidade no trato principalmente com os Vereadores que foram eleitos em 
outro palanque. Parabenizou a atual administração pela brilhante festa realizada 
no final de semana. Fez o uso da palavra o Vereador Marcos da Cunha 
Boquimpani o qual parabenizou o Prefeito pela festa, uma festa que a há muito 
tempo não viam e de nível bom e terminou tranqüilo a segurança trabalhou muito 
bem. Não foi preciso que tivesse segurança por ter sido muito tranqüila a festa. 
Foi com sucesso total. Tiveram uma reunião há uns três meses atrás. Está na 
Casa o Presidente do bairro Volta do Umbigo e foi pedido que pudessem ter um 
guarda municipal porque a estrada lá é muito perigosa e o lugar que o ônibus pára 
a fim de saltar as crianças é em uma descida muito perigosa. O pai de uma aluna 
o procurou essa semana para que pudessem ver com a defesa civil se conseguem 
um guarda pelo menos no horário do colégio e do ônibus ali, pois a descida  é 
muito perigosa e a estrada muito estreita. Disse para pensarem com carinho antes 



que aconteça uma coisa desagradável, 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 Ofício Gab. Nº0514/13, Nº0516/13, 
Nº0517/13, Nº0518/13, Nº0614/13, Nº0615/13, Nº0616/13 e Nº0617. A 
palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez o 
uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges que disse que de acordo 
com a leitura do ofício Nº514/13 que diz respeito a sua indicação dos quebra 
molas, o Prefeito está respondendo, chegou a resposta agora, mas o pedido já 
foi realizado, o quebra-molas já foi em frente ao bar do Senhor Sena e ele ficou 
muito grato. Com relação à Indicação Nº516/13 com relação a instalação dos 
bebedouros e a reforma da quadra as obras já começaram também. Infelizmente 
o trabalho desperta ciúme e inveja por parte de algumas pessoas, mas existe 
uma frase de caminhão que diz: “Não inveje trabalhe”. O Vereador Douglas 
Espíndola Borges deixou o recado para que ao invés de ficarem invejando e 
tentarem atrapalhar, arregaçarem as mangas e trabalharem, pois o Município 
tem muito a ganhar, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da 
palavra no Grande Expediente e não havendo Ordem do dia. 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__________________________.     


