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Ata da DCXXXIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
 18 de junho de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos dezoito dias do mês junho 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 Cássio Avelar Daflon 
Vieira o qual justificou sua falta na sessão anterior por ter tido compromisso 
assumidos anteriormente e não pode estar no horário da sessão. Disse que na 
segunda feira tiveram na Assembléia junto com o Vereador Douglas Espíndola 
Borges e com o Deputado Luiz Martins. Pediram a ele que reforçasse o pedido 
e é justo, pois todos reconhecem isso, junto a AMPLA, sobre o funcionamento 
que não atende bem hoje aos nossos munícipes. Ele na mesma hora demonstrou 
carinho e atenção de sempre, com o povo de Macuco. Como Presidente da 
Comissão do Consumidor pediu que notificasse a AMPLA sobre o que está 
acontecendo no Município de Macuco. Ficou indignado e demonstrou 
insatisfação quanto ao atendimento no horário e mais uma vez provou o 
carinho, como outros também tem com o município de Macuco, concluiu. Não 
havendo mais 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 do 
Requerimento Nº194/14 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira o qual requer na forma regimental uma Moção de Aplauso à Escola 
Municipal Professor David Coelho dos Santos pelos seus 30 anos de existência 
no Município de Macuco, do    Requerimento Nº195/14 de autoria dos 
Vereadores o qual requer na forma regimental que seja concedido Moção de 
Aplauso ao Prefeito Félix Monteiro Lengruber e ao Vice-Prefeito Marcelo 
Abreu Mansur pelos relevantes trabalhos realizados em prol do 
desenvolvimento de Macuco, do    Convite da Secretaria Municipal de Educação 
para o desfile Cívico Escolar no dia 21 de junho às 13 horas e da    Indicação 
Nº705/14 de autoria do Vereador Marcos da Cunha Boquimpani.  A palavra 
foi franqueada ao Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da 



palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse ter ido a tribuna de uma 
forma muito carinhosa se dirigir ao nobre colega Vereador Marcos da Cunha 
Boquimpani pela bela indicação e viveu na carne e sofreu isso na hora de uma 
perda familiar. Uma questão tão importante porque às vezes passam por essas 
dificuldades exatamente na hora que não encontram nada. O Vereador Wilson 
Trallis Pereira parabenizou o Vereador Marcos da cunha Boquimpani e disse 
que é belíssima a sua indicação, conluiu.  Não havendo mais quem quisesse 
fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem 
do Dia. Colocou o Requerimento Nº194/14 de autoria do Vereador Carlos 
Alberto da Silva Oliveira em Única Discussão e Votação, o qual foi aprovado 
por unanimidade.    Colocou o Requerimento Nº195/14 de autoria dos 
Vereadores da Câmara Municipal de Macuco em Única Discussão e Votação 
qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida encaminhou ao Chefe do 
Poder Executivo a Indicação Nº705/14 de autoria do Vereador Marcos da 
Cunha Boquimpani. 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__________________________.     


