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Ata da DCV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
26 de fevereiro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 
Aos vinte e seis 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. Presentes todos os Vereadores. 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 Alan das Neves Joi o qual justificou sua ausência na 
última sessão, pois em reunião com Secretário de Ciências e Tecnologia marcou 
com ele depois do carnaval a nossa vistoria. Convidou todos os Vereadores para 
o acompanharem nesta vistoria com a engenharia porque lá serão definidos os 
cursos os quais irão trazer. De acordo com a demanda do Município e com a 
necessidade, lá talvez surjam novas idéias. Convidou e depois do carnaval 
estará marcando com todos e gostaria que os Vereadores o acompanhassem 
nesta visita e sugerindo alguma idéia, concluiu. Fez o uso da palavra o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber o qual disse que será o maior prazer 
haja vista a força e o empenho do Deputado Gustavo Tutuca em trazer para 
Macuco o curso da FAETEC que se alojará no 3º Piso do CIEP qualificando 
os nossos Jovens em várias áreas para emprego na região.  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 Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de obras Públicas e Serviços Urbanos referentes ao 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”, da    Indicação 
Nº687/14 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da    
Indicação Nº688/14 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges e do    
Requerimento Tribuna Livre – Valteir Pereira Costa....  A palavra foi 
franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da 
palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual parabenizou e depois 
agradeceu em seu nome e em nome da população de Macuco ao Prefeito pela 



elaboração deste Projeto que visa entregar de forma definitiva a escritura a 
essas pessoas que a tanto tempo sofrem com perseguições e instabilidade de não 
poder ter o seu teto. Através da indicação Nº662/13 feita por ele, no ano 
passado, fica grato ao Prefeito por estar atendendo não só as sua indicações, 
mas as dos demais Vereadores. Isso mostra o compromisso da atual 
administração com a nossa população. Tem certeza que junto com o 14º salário 
e agora a entrega dessas escrituras de forma definitiva, não se lembra de outro 
Programa Social tão impactante para o nosso Município como serão esses dois 
Projetos. Deixou registrado os parabéns ao Prefeito e o muito obrigado em seu 
nome e em nome de toda a população, concluiu. A palavra continuou 
franqueada no Grande Expediente. Não havendo mais quem quisesse fazer o 
uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia. 
O Presidente Frank Monteiro Lengruber colocou o Parecer da Comissão de 
Constituição Justiça e Redação e Comissão de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por 
unanimidade. Em seguida o Presidente colocou o Projeto de Lei em tela em 
Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai para 
Segunda Votação. Encaminhou a Indicação 687/14 de autoria do Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira e Indicação Nº688/14 de autoria do Vereador 
Douglas Espíndola Borges ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o 
Requerimento de Tribuna Livre do senhor Valteir Pereira Costa para a próxima 
sessão no dia 10 de março de 2014, o qual comunicou aos Vereadores que 
devido ao feriado de carnaval a próxima sessão será no dia 10 de março, haja 
vista que segunda-feira é dia 3(três) e na quarta-feira é dia 5(cinco) é feriado e 
ponto facultativo. 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__________________________.     


