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Ata da DCII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
17 de fevereiro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro 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. Ausente o Vereador Douglas Espíndola Borges. Foi lida a ata da 
sessão anterior e aprovada por unanimidade. O Presidente da Casa solicitou 
aos Vereadores da Casa que ficassem de pé para a execução do Hino Nacional e 
o Hino do Município de Macuco. Em seguida a palavra foi franqueada no 
Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador 
Wilson Trallis Pereira o qual pediu novamente para que todos ficassem de pé, 
para entregarem ao céu em forma de agradecimento esse ano, pedindo ao 
Senhor que abençoe cada membro desta Casa de Leis, os nobres colegas 
Vereadores, todos os funcionários, pedindo que Deus derrame sobre todos nós o 
espírito para que nos traga sabedoria, discernimento e que cresça cada vez mais 
em nosso coração, no sentido de honrar a Deus com os nossos trabalhos e 
pedindo ao Senhor que abençoe este ano de 2014 para que seja ainda melhor 
que foi para cada um de nós desta Casa de Leis o ano de 2013. Que o nosso 
coração se abra a vontade de Deus. Em seguida o Vereador Wilson Trallis 
Pereira conduziu a Oração do Pai Nosso e disse que para que fique em nossos 
corações a palavra de Deus e que todo o serviço seja a Ele , pois a quem muito 
foi dado muito será cobrado e que o amor de Deus não pese sobre nós, mas seja 
dado graça. Desejou um bom trabalho a todos esse ano, concluiu. A palavra 
continuou franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo mais 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 do Projeto de Lei Nº 003/2014 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre a concessão de décimo quarto salário, na 
forma de auxilio alimentação aos servidores Efetivos Municipais que especifica 
e dá outras providências, do    Projeto de Resolução Nº 002/2014 de autoria da 
Mesa Diretora que regulamenta o calendário das sessões ordinárias da Câmara 
Municipal de Macuco, para o primeiro e o segundo semestre de 2014, a serem 
realizadas às 18:00h,     da    Indicação Nº683/14 de autoria do Vereador Alan 
das Neves    Joi, do    Ofício Gab. 0043/2014 de autoria da Prefeitura Municipal 



de Macuco e dos    Ofícios Nº001/14 e Nº002/14 da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Macuco. 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. O Presidente Frank Monteiro Lengruber 
encaminhou o Projeto de Lei Nº003/14 de autoria do Poder Executivo à 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira. Em seguida o Presidente solicitou o 
Parecer Verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 
Projeto de Resolução Nº002/14 de autoria da Mesa Diretora. Em virtude da 
ausência do Presidente da Comissão, Vereador Douglas Espíndola Borges, 
perguntou como vota o Vice-Presidente o Vereador Wilson Trallis Pereira, o 
qual disse votar pela aprovação. Perguntou como Vota o Membro da Comissão 
Vereador Alan das Neves Joi, o qual votou pela aprovação do Projeto. Em 
seguida o Presidente colocou o Parecer favorável ao Projeto em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto 
de Lei Nº002/14 de autoria da Mesa Diretora em Única Discussão e Votação 
a qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto em sua 
Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e vai à Promulgação. Encaminhou a Indicação Nº683/14 de 
autoria do Vereador Alan das Neves Joi ao Chefe do Poder Executivo. 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__________________________.     


