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Ata da DCXXXIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
25 de junho de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos vinte e cinco 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. 
Ausente o Vereador Alan das Neves Joi.  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 Carlos Alberto da 
Silva Oliveira, o qual agradeceu a todos os funcionários da Casa pela dedicação 
e organização da última sessão Solene realizada na última sexta feira. 
Parabenizou a todo os Colégios e professores pelo brilhante desfile Escolar que 
teve no último sábado em nosso município. A dedicação de todos tanto da 
Câmara, a sessão solene, quanto os professores e Escolas se empenharam nesse 
desfile e o município só tem a ganhar co isso, concluiu. Fez o uso da palavra o 
Vereador Wilson Trallis Pereira o qual deixou registrado os parabéns ao 
Executivo pela brilhante festa de São João Batista que passaram e transcorreu 
de uma forma muito ordeira, sem nenhuma briga e nenhuma confusão e a 
brilhante trabalho feito pela equipe de logística. O Vereador Wilson Trallis 
Pereira pediu que a Casa encaminhasse de uma forma oficial a Defesa Civil ou 
a Secretaria de Meio ambiente, pois uma árvore que está praticamente morta 
cabe uma averiguação aqui no quiosque do Tica, pois estava lá sentado e caiu 
um galho em cima e estava com sua filha. Cabe enviar ao devido órgão 
competente para que vá lá averiguar e se já está de fato morta se cabe ser 
cortada ou uma providência de aparar pelo menos para que não coloque em 
risco a vida das pessoas que quiserem fazer o uso daquele ponto.  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 Nº196/14 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de 
Macuco, o qual requerem na forma regimental uma Moção de Aplauso ao 
Senhor Misael Neves Negreiro pelos relevantes trabalhos realizados no Banco 
do Brasil do Município de Macuco. A palavra foi franqueada ao Grande 
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande 



Expediente, o Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou o Requerimento 
Nº195/14 de autoria dos Vereadores em Única Discussão e Votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade. O Presidente Frank Monteiro Lengruber antes de 
encerrar a sessão, gostaria de agradecer a todos e disse que a sessão era especial, 
pois é a última sessão antes do recesso e a casa retorna na primeira semana do 
mês de agosto e gostaria que a secretária da casa lê-se a Moção de Aplauso  ao 
Colégio pelos seus trinta anos. Em nome da Câmara Municipal parabenizou a 
todos os funcionários, desde os serviços Gerais até os Diretores, aqueles que por 
lá passaram e aqueles que hoje estão ali e desde desses trinta anos vem 
realizando em Macuco um excelente trabalho na educação, levando os jo0vens 
ao caminho certo, principalmente fugindo do caminho das drogas que hoje 
aflige não só o município de Macuco como todo Estado e o Brasil. Em nome da 
Câmara Municipal parabenizou a todos e que tenham muitas comemorações 
pelo Colégio, porque o Município só tem a ganhar com isso, concluiu. Em 
seguida foi lida a Moção de Aplauso de autoria do Vereador Carlos Alberto da 
Silva Oliveira à Escola Municipal Professor Davi Coelho dos Santos pelos seus 
trinta anos de existência no Município de Macuco. Logo após o presidente 
Frank Monterio lengruber convidou o Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira para fazer a entrega da Moção a Diretora da escola, Cláudia, junto 
aos diretores para receberem a Moção de Aplauso das mãos do Vereador. Em 
seguida foi concedida a palavra ao Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. 
O qual fez sua explanação dizendo que em uma conversa com a Vereadora 
Michelle Bianchini Biscácio e o Vereador Júlio Carlos Silva Badini na Missa 
que teve em prol do Colégio e a Moção está assinada por ele, mas é em nome dos 
Vereadores da Casa que concordaram. O nome de um Vereador está na Moção, 
mas é em nome da Casa. É com muito prazer que está passando essa moção de 
Aplauso a este Colégio, pois acompanha o empenho do mesmo há muito tempo, 
desde quando respondia pelo gabinete de Esporte do município, via o empenho 
deste Colégio em participar das olimpíadas estudantis. Via o empenho também 
na época em que Dona Maria era Diretora e depois foi a Kellen que é a atual 
Secretária. O empenho em participar do Desfile Escolar, como a Diretora 
Cláudia Vogas teve nesse desfile escolar, pois acompanhou e viu fazendo lá No 
Santos Reis, todos aqueles carrinhos para que fossem ao Desfile. Disse que é 
com muito prazer que passa a Moção em seu nome e em nome da Casa a todos e 
espera que continue dessa forma e como disse no início, o município só tem a 
ganhar com esse empenho. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini o qual parabenizou a Escola da Barreira, a qual passou a 
a infância toda lá estudando, foi alfabetizado e estudou até a quarta série e e 
não estudou mais porque não tinha a quinta série e teve que ir para o Ginásio, 
atual Colégio Estadual de Macuco. Parabenizou o Colégio e disse que tem 
muito orgulho em dizer que passou e estudou na sua infância até a quarta série 



no Colégio da Barreira, o qual foi uma das melhores fases de sua vida. 
Parabenizou a todos os Funcionários e Professores, concluiu. Logo após a 
Diretora do Colégio Claúdia Vogas fez também sua explanação.  Não havendo 
mais nada a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e aproveitou a 
oportunidade como família também, agradecer a todos que estão orando pela 
recuperação do Prefeito e passou que já terá alta no dia de amanhã graças a 
Deus e as orações de todos. Passaram por um problema difícil, pois realmente 
Dr. Félix teve um enfarto na sexta feira, fez uma angioplastia e está previsto 
fazer mais duas que serão feitas no Rio de Janeiro. Está se recuperando bem e 
agradeceu a todos em nome da família, pela oração e se Deus quiser vai se sair 
bem dessa, concluiu. Logo após agradeceu a presença de todos, ao Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira, ao Colégio pela homenagem 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__________________________.     


