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Ata da DCLXX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
10 de dezembro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos dez dias do mês dezembro 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. 
Presente todos os Vereadores. 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 
Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do 
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer dos Projetos de Lei Nº024/2014 do Poder 
Executivo que dispõe sobre “A criação do Programa Escola Atenciosa e dá 
outras providências” e do Projeto de Lei Nº025/2014 do Poder Executivo que 
dispõe sobre “A criação da Lei Educador da Rede Municipal e seus Direitos 
garantidos”, dos Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira do Projeto de Lei 
Nº026/2014 do Poder Executivo que dispõe “A abertura de Crédito Adicional 
Suplementar” e do Requerimento da Chapa para eleição da Mesa Diretora para 
o biênio 2015/2016. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não 
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
presidente passou para a ordem do dia. Colocou os Pareceres da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer referentes aos Projetos de Lei Nº024/2014 do Poder 
Executivo que dispõe sobre “A criação do Programa Escola Atenciosa e dá 
outras providências” e o Projeto de Lei Nº025/2014 do Poder Executivo que 
dispõe sobre “A criação da Lei Educador da Rede Municipal e seus Direitos 
garantidos” em Única Discussão e Votação, os quais foram aprovados por 
unanimidade. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira 
referente ao Projeto de Lei Nº026/2014 do Poder Executivo que dispõe “A 
abertura de Crédito Adicional Suplementar” em Única Discussão e Votação os 



quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratarem de Projetos de Lei de 
regime de Urgência, Urgentíssima, o presidente colocou os referidos Projetos de 
Lei em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por 
unanimidade. Colocou os Projetos de Lei em Tela em sua Redação Final em 
Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade e vão à 
sanção. Deferiu os Ofícios Nº033/2014 da Secretaria Municipal de Educação 
solicitando o espaço físico da Casa para o dia 18 de dezembro de 2014 às 18h 
para a realização da entrega dos prêmios aos alunos ganhadores do SAEM 
(Sistema de Avaliação das Escolas Municipais) e o Ofício Nº44/2014 da 
Paróquia São João Batista de Macuco solicitando o espaço físico da Casa para 
o dia 19 de dezembro de 2014 às 19h para apresentação do Coral das crianças 
da Paróquia São João Batista. O Presidente disse que conforme previsto no 
Regimento Interno é sempre na última sessão Ordinária do Primeiro Biênio que 
se realiza a eleição para a formação da próxima Mesa Diretora, no caso para o 
biênio 2015/2016. Disse que até o momento foi protocolada uma chapa para 
concorrer à eleição da Mesa Diretora formada por Presidente Frank Monteiro 
Lengruber, Vice-Presidente Cássio Avelar Daflon Vieira, 1º Secretário Alan 
das Neves Joi, 2º Secretário Michelle Bianchini Biscácio e Suplente de 
Secretário Marcos da Cunha Boquimpani. O Presidente perguntou se naquele 
momento existia mais uma chapa a ser protocolada para concorrer à eleição. 
Não existindo outra chapa o Presidente convidou a Secretária Geral para que 
fizesse a distribuição das cédulas de papel para passarem logo em seguida a 
votação. Uma cédula “Sim” e uma outra “Não” para cada Vereador. O 
Presidente pediu a cada Vereador para conferir se tem uma cédula “Sim” e uma 
“Não” com cada Vereador e pediu a Secretária que mostrasse aos Vereadores 
que a caixa onde serão recolhidos os votos estava vazia. O Presidente explicou 
que como se tratava de Chapa Única, os Vereadores favoráveis a Chapa que 
colocassem o voto “Sim” dentro da urna e os Vereadores contrários a Chapa, 
colocassem voto “Não” dentro da urna. O Presidente perguntou se existia 
alguma dúvida por parte de algum Vereador. O Presidente chamou 
nominalmente em ordem alfabética para que a Secretária pudesse recolher os 
votos. A Secretária recolheu o voto do Vereador Alan das Neves Joi, Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira, Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, 
Vereador Douglas Espíndola Borges, Vereador Frank Monteiro Lengruber, 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini, Vereador Marcos da Cunha Boquimpani, 
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio e por último o Vereador Wilson Trallis 
Pereira. Sendo assim todos os Vereadores depositaram o voto. O Presidente 
convidou o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e o Vereador Douglas 
Espíndola Borges para conferirem a apuração dos votos juntamente com o 1º 
Secretário da Casa. A apuração da Chapa Única foi feita e os escrutinadores 
verificarem que havia o número nove (09) favoráveis e nenhum voto contrário, 
sendo assim a Mesa Diretora foi eleita por unanimidade e o Presidente 



comunicou que para o biênio 2015/2016 a Mesa será composta pelo Presidente 
Frank Monteiro Lengruber, Vice-Presidente Cássio Avelar Daflon Vieira, 1º 
Secretário Alan das Neves Joi, 2º Secretário Michelle Bianchini Biscácio e 
Suplente de Secretário Marcos da Cunha Boquimpani. O Presidente convidou a 
todos para a Posse da Mesa Diretora que será no dia 1º de janeiro de 2015 às 
10h. Antes de encerrar a sessão agradeceu a todos o carinho por mais essa 
oportunidade de dirigir por mais dois anos essa Casa de Leis. Disse que nesses 
dois anos pôde mostrar um pouco da sua administração, mostrar a 
transparência o qual administram essa Casa, desde o dia primeiro de janeiro de 
2013 que cada macuquense que entrar no site da Câmara Municipal de Macuco 
vai ver todo repasse que é recebido e tudo aquilo que se paga nessa Casa, tanto 
salário de Vereadores quanto de fornecedores, que ali está à transparência para 
qualquer cidadão macuquense. Disse querer agradecer aos funcionários da 
Câmara, pois sem os funcionários não seria possível essa administração nesses 
dois anos e gostaria de continuar contando com o apoio de vocês e disse que já 
participou de outras eleições de Câmaras, o qual está no seu quarto mandato e 
nunca viu a vontade e o carinho e a dedicação de cada funcionário de disputar 
e estar presente querendo a reeleição dessa Presidência. Cem por centos dos 
funcionários o procuraram e procuraram seus vereadores que aqui indicaram 
para buscar o voto para a permanência dessa presidência, com isso só tem a 
agradecer aos funcionários, agradecer aos vereadores, agradecer a população, 
agradecer aos amigos aqui presentes e disse que podem ter certeza que essa 
presidência continuará com o trabalho sério e transparente em parceria com 
todos vocês vereadores. O presidente voltou a disser que nada disso teria 
acontecido se não fosse pelo o apoio dos Vereadores e dos funcionários dessa 
Casa. Não tento nenhum vereador que quisesse fazer uso da palavra o 
Presidente interrompeu a Sessão para a lavratura da ata em seguida. O 
Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura da ata da sessão, 
que foi aprovada por unanimidade.  Não havendo mais nada a tratar o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu 
Janaina Pinheiro Felix Azevedo lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 1º Secretário 
__________________________.     


