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Ata da DCIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
24 de fevereiro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 
Aos vinte e quatro 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 Alan das Neves Joi. Foi lida a ata 
da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. 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 de 
acordo com o Regimento Interno da casa em seu art.106, parágrafo 2º, inciso 
II e III que diz sobre a dispensa de leitura da matéria constante na Ordem do 
dia, destaque de matéria para Votação relacionada ao Projeto Nº004/14 de 
autoria do Poder Executivo. A palavra continuou franqueada no Pequeno 
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno 
Expedinte, o Presidente solicitou a Segunda Secretária Michelle Bianchini 
Biscácio para compor a Mesa. O Presidente colocou em discussão o 
Requerimento Verbal do Vereador Wilson Trallis Pereira baseado no artigo 
102, parágrafo 2º inciso II e III do regimento, o qual pede a dispensa da 
leitura e que o Projeto seja votado na sessão de hoje em única Discussão e 
Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a 
Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira 
referente ao Projeto de Lei Nº003/14 de autoria do Poder Executivo que 
dispõe sobre a “concessão de “décimo quarto salário”na forma de auxílio 
alimentação aos servidores efetivos Municipais que especifica e dá outras 
providências”, do Projeto de Lei Nº004/14 de autoria do Poder Executivo que 
“Altera a Estrutura da Administração Municipal para extinguir e criar novos 
Cargos Comissionados, dando outras providências,”do Projeto de Lei Nº005/14 
de autoria do Poder Executivo “que altera e acresce dispositivo legal da lei 
Municipal Nº399/07 que dispõe sobre o parcelamento e a ocupação do solo 
Urbano do Município de Macuco, na forma que segue”, dos    Ofícios Gab. 
Nº0080/14 e Nº0089/14 da Prefeitura Municipal de Macuco e do    Decreto 
Nº755/14 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o “funcionamento 



da Administração Municipal durante os festejos de carnaval de 2014”. A 
palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem quisesse 
fazer o uso da palavra no Grande Expediente e antes de passar para Ordem do 
dia o Presidente fez uma ressalva sobre o Projeto de Lei Nº004/14  do Poder 
Executivo e parabenizou o mesmo que altera e acresce o dispositivo legal da lei 
Municipal Nº 399 que dispõe sobre o  parcelamento e ocupação do solo urbano 
do solo urbano do município de Macuco, nada mais é do que estará legalizando 
todos os terrenos do município de Macuco que tem menos de 220,00 metros 
quadrados. Quem tem sua casa popular e seu terreno vai ter escritura em 
definitivo. Com isso a população terá mais dignidade para poderem com sua 
escritura pegar empréstimo e verdadeira posse do seu imóvel. Não poderia 
deixar de registrar isso e parabenizar o Executivo pela iniciativa e pode ter 
certeza que esta Casa de Leis irá acompanhar para beneficiar a população. Em 
seguida o Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente Frank Monteiro 
Lengruber encaminhou o Projeto de Lei Nº005/14 de autoria do Poder 
Executivo à Comissão de Constituição Justiça e Redação e Comissão de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos. Em seguida colocou o Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira, referentes ao Projeto de Lei nº003/14 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 o Presidente colocou o Projeto de Lei em tela em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida 
colocou a Redação Final do referido Projeto de lei em Única Discussão e 
Votação qual foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. O Presidente de 
acordo com o Parecer Verbal do Vereador Wilson Trallis Pereira, referente ao 
Projeto de lei Nº004/14 de autoria do Poder Executivo solicitou o Parecer 
Verbal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e perguntou como vota 
o Presidente da Comissão Vereador Douglas Espíndola Borges o qual o mesmo 
disse votar pela aprovação. Perguntou como vota o Vice-Presidente da 
Comissão Vereador Wilson Trallis Pereira o qual o mesmo disse votar pela 
aprovação. Na ausência do membro da Comissão Vereador Alan das Neves Joi 
a Comissão aprovou por dois votos a zero. Em seguida o Presidente colocou os 
pareceres favoráveis em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade.  Solicitou o Parecer Verbal da Comissão de Finanças orçamento 
e Fiscalização financeira e perguntou como vota o Presidente da Comissão 
Vereador Wilson Trallis Pereira o qual o mesmo disse votar pela aprovação. 
Perguntou como vota o Membro da Comissão Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira o qual o mesmo disse votar pela aprovação. A Comissão aprovou por 
dois votos a zero. Em seguida o Presidente colocou o parecer favorável da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em Única 



Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto 
de Lei Nº004/14 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e votação 
o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido 
Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e vai a sanção. O Presidente deferiu o pedido do ofício 
Nº0080/2014 o qual pede para fazer o uso do espaço físico da Câmara 
Municipal de Macuco no dia 25 de fevereiro de 2014 às 18 horas, terça-feira e 
solicitou a secretária que comunique os mesmo. O Presidente comunicou que a 
Câmara obedecerá ao Decreto e assim cumprirá o regime do carnaval. 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 
2º Secretário__________________________.     


