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Ata da DCXLIX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
22 de setembro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini o qual disse vir à tribuna para fazer um pedido onde esteve 
reunido com o pessoal da vigilância sanitária o qual disseram que estão sem 
veículos para rodar na cidade e quando precisam dependem da Secretaria de 
Obras ou tem que ligar para o transporte. Gostaria que encaminhasse ao Poder 
Executivo que se possível cedesse um veículo para deixar a disposição da 
Vigilância Sanitária. Outro problema que o vereador relatou foi em relação à 
Rua Darci José Coube, Bairro Bela Vista, na Barreira Araponga o qual pediu 
que fosse comunicado a Secretaria responsável para a colocação de dois quebra-
molas. O Vereador explicou que na rua passam muitos carros e correndo e tem 
muitas crianças que brincam ali, por isso os moradores fizeram esse pedido para 
que sejam colocados esses dois quebra-molas, o que solucionaria um pouco esse 
problema. Outro ponto que o vereador relatou foi com relação aos caminhões 
que ficam parados em frente à Cooperativa e na rua na saída da ponte, atrás 
da Cooperativa. Comentou que acha ter feito essa indicação e disse que essa 
semana quase houve um atropelamento ali, e os caminhões ficam parados, não 
muito bem estacionado naquela curva o que é muito perigoso, então se fosse 
possível que a guarda municipal pudesse chegar ali e pedir para que os 
caminhões não estacionasse naquele lugar, acha que vai ser bom porque no 
centro quando os caminhões ficam parados, ficam tapando a visão dos carros 
que passam e ficam muitas crianças brincando na praça tornando assim perigo, 



concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual 
disse querer se desculpar pela semana passada, por chegar atrasado e por estar 
com as praguinhas. Disse que não foi sua intenção promover, apenas foi um 
esquecimento. Disse também que queria parabenizar ao Presidente Frank 
Monteiro Lengruber e demais colegas, pois a Casa foi procurada semana 
passada por um munícipe, funcionário do Município onde se queixava do 
atraso no pagamento do Cartão Alimentação e então imediatamente o 
Presidente tomou isso como uma questão de ordem, oficializou o Prefeito Félix 
Monteiro Lengruber e na última sexta-feira o pessoal recebeu o Cartão. Então 
quando atrasa, o pessoal vem e reclama e quando acertam eles tem que vir aqui 
também parabenizar o Presidente que oficializou o Prefeito e o Prefeito por ter 
colocado em dia essa conquista dos funcionários, concluiu. A palavra 
continuou franqueada no Pequeno Expediente. 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 das Indicações 
Nº715/2014 e Nº716/2014 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, do 
Ofício Nº0031/2014 da Secretaria Municipal de Cultura, do Ofício Gab. 
Nº0439/2014 da Prefeitura Municipal de Macuco    e do    Ofício Nº240513/2014 
do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. A palavra foi 
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente 
o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse que em relação à indicação que 
fez nessa Casa, a Indicação Nº715/2014 já referenciada em palavras pelo 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini, gostaria de reiterar que ele foi à própria 
vítima. Disse que aquela rua é muito perigosa e por ser uma rua muito íngreme 
os motoqueiros descem de uma forma abusiva e ele com a filha nos braços, ficou 
em risco. Então reivindica a Casa que faça chegar de forma verbal, também 
pela palavra do próprio Presidente enfim, que a Secretaria de Obras 
providencie com urgência, pois tem muita criança naquela rua e da forma 
irresponsável, a seu ver, de alguns motoqueiros, é um risco eminente de bater e 
morrer. Fica imaginando que sejam esses que conseguem uma carteira de 
motorista por vias não aprovadas, enfim pensem como quiser, porém deixa claro 
que é necessário e urgente, e comentando com o vereador Douglas, que os 
quebra-molas sejam bem altos, que os carros não agarrem e as motos não 
passem correndo, 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. Encaminhou às 
indicações Nº715/2014 e Nº716/2014 ambas de autoria do Vereador Wilson 
Trallis Pereira ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o Ofício Nº0031/2014 da 
Secretaria Municipal de Cultura o qual pede o espaço físico da Casa para os 
dias 25 e 30 de setembro, ambas às 18h e solicitou a Secretária que informe a 
Secretaria Municipal de Cultura. Não havendo mais nada a tratar, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu 
Janaina Pinheiro Felix Azevedo lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


