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Ata da DCLXI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
10 de novembro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos dez dias do mês novembro 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. 
Ausentes os Vereadores Alan das Neves Joi e Michelle Bianchini Biscácio. Foi 
lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi 
franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno 
Expediente o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse trazer uma pauta 
para essa Tribuna de uma situação que está perigosa para os munícipes, a 
questão de não ter mais mão dupla na Rua Carlos Badini Junior. Dá a 
entender que não volta carro do morro Santo Reis em sentido ao Centro por 
aquela via. O que está acontecendo ali é que algumas pessoas da comunidade 
sabendo que não vem mais carro, não respeitam o sinal. O Vereador disse ainda 
que outro dia uma senhora passando porque o carro parou, o outro veio 
cortando, ou seja, aquele sinal possa talvez estar proporcionando perigo de 
vida, porque as pessoas confiam e não confiam. O Vereador relatou que uma 
senhora já de idade com toda calma parou, e como trabalha ali perto, ele está 
observando que vem aumentando constantemente o desrespeito aquele sinal. 
Disse estar enxergando isso como uma gravidade, porque é vida, então acha 
que poderia pensar e encaminhar um pedido conjunto, ver com a Secretaria 
responsável o que se pode fazer para tentar trazer uma solução. Então está 
levantando a questão em pauta para que seja discutido, se for o caso e pensar 
no que se pode tentar providenciar para melhorar aquela situação, porque de 
fato está muito perigosa, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o 
uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Frank Monteiro 
Lengruber disse que de acordo com o artigo 21, inciso 1º do Regimento Interno 
convida o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira para assumir a cadeira do 
Primeiro Secretário e solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do 
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Ofício 
Gab.Nº0503/2014 da Prefeitura Municipal de Macuco.    A palavra foi 
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente 


