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Ata da DCXVI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
14 de abril de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 
Aos quatorze dias do mês abril de 2014, 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 disse 
ter ido a Tribuna por estarem na eminência de aprovarem uma Lei Nº008/14 
do Poder Executivo que institui 2014 como o ano da saúde. Pediu que a Mesa 
Diretora e a Casa encaminhassem junto a Secretaria de Saúde, aos agentes de 
vigilância Sanitária, uma vistoria nos bairros de nossa cidade. Algumas 
reclamações chegam aos seus ouvidos relacionados a ratazanas, baratas nos 
bueiros. Na Rua Abdo Elias Antônio e bairro Barreira. Não sabem se procede, 
mas de qualquer forma, que os Agente de Saúde e Vigilante Sanitário possa, 
estar percorrendo a nossa Pequena Macuco e acompanhando de perto essa 
questão. Que a Casa oficialize a Secretaria de Saúde para que façam essa 
vistoria. Trouxe também reclamação de alguns moradores do conhecido Bairro 
Paraíso, Rua Nova, na Rua Henrique Frederico Ribeiro. No início daquela 
canalização da valeta, onde a obra se encontra parada, naquela cabeceira da 
ponte a rede de esgoto está interminada a canalização dela. Algumas casas 
ainda jogam esgoto atrás do muro, não foi ligada a tubulação. A ponte, alguns 
moradores estão colocando creolina para aliviar o mau cheiro, mas é um pedaço 
que tinha que vistoriar um pedaço tão pequeno menos de cinco metros talvez, já 
está cavando por baixo do muro com eminência do muro cair. Então que a 
Secretaria de Obras, que o Secretário providenciasse para que fosse feita uma 
vistoria pelo menos e religasse o esgoto que está interrompido para que tenham 
uma qualidade de vida melhor aos moradores daquela localidade, concluiu. Fez 
o uso da palavra o Presidente Frank Monteir Lengruber relatou o que o 
Vereador Wilson Trallis Pereira mencionou sobre a galeria do bairro Paraíso, 
não sabe se é do conhecimento do Vereador, mas a obra realmente está parada 
devido a licença ambiental que infelizmente a obra no governo passado foi 
iniciada sem a licença ambiental e o INEA interditou a obra sobre multa de 
cinco mil reais diária se a Prefeitura tocar na obra. Então para isso existe todo 



estudo hidrológico daquela obra para Poder  solicitar uma possível licença do 
INEA. Hoje o INEA não permite o fechamento de qualquer canalização de 
esgoto ou de galerias, agora tem que ser a céu aberto. Então está se aguardando 
a licença do INEA para o empreiteiro da obra dá seguimento a obra do córrego 
do Paraíso. Concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira. 
Disse que nem é continuidade ou não da obra, mas após a obra, ou seja, não 
estaria se tocando na obra mais depois da obra perto da ponte é que está 
faltando um pedaço de cano PVC e o esgoto ali sim é que está prejudicando os 
moradores e acredita que se ligasse o esgoto que não é na obra mais depois da 
obra, concluiu. Voltou a fazer o uso  da palavra o Presidente Frank Monteiro 
Lengruber, o qual explicou ao vereador que a obra pega toda a extensão da 
vala, então seja qualquer parte da obra que mexer para o INEA está se 
mexendo na obra. Hoje existe uma paralisação judicial daquela obra. Somente 
assim que resolver, é que a Prefeitura pode atuar, não só com a empreiteira 
como também com a própria Secretaria de Obras para está atendendo aquela 
comunidade. Já foram marcadas reuniões com os representantes da 
comunidade, parece que o senhor Air Espídola, Dinamar e mais alguns 
representantes já foi passado isso para eles. Estamos aguardando a decisão do 
INEA para que se possa dar seqüência a obra, concluiu. Não havendo quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente solicitou 
a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura    da Ata da Sessão Ordinária do dia 09/04/14, do 
Projeto de Lei Nº008/14 de autoria do Poder Executivo que institui 2014 
como o ano Municipal da Saúde e dá outras providências, da Indicação 
Nº697/14 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges, do Decreto 
Nº760/14 de autora do Prefeito Municipal de Macuco que dispõe sobre o 
funcionamento da Administração Municipal durante a Semana Santa e dá 
outras providências, do Ofício SMAG 0005/14 da Secretaria Municipal de 
Agricultura, do Ofício SMO nº003/14 da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos e do Telegrama do Ministério da Saúde.  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. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, Comissão de Finanças, orçamento e Fiscalização Financeira e 
Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº008/14 
de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em regime de 
Urgência Urgentíssima colocou o Projeto de Lei em tela em Única Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o Projeto 
de Lei em sua Redação Final em Única Discussão e Votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade e vai à sanção. Encaminhou a Indicação Nº697/14 



de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges ao Chefe do Poder 
Executivo. O Presidente comunicou aos Vereadores que a Casa seguirá o 
Decreto Nº760/14 da Prefeitura Municipal de Macuco. Antes de encerrar a 
Sessão o Presidente Frank Monteiro Lengruber convidou a todos os 
Vereadores que no dia 15 de abril será a posse do Conselho Tutelar Regional 
que abrange sete Municípios e será na Casa de Leis a partir das 15h, onde tem 
um representante do município de Macuco como presidente regional do 
Conselho Tutelar. Não havendo mais nada a tratar o Presidente 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__________________________.     


