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Ata da DCCV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
12 de agosto de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 

Aos doze dias do mês de agosto de 2015, 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 os Vereadores Alan das 
Neves Joi, Vereador Júlio Carlos Silva Badini. Foi lida a ata da sessão anterior e 
aprovada por unanimidade. O Presidente solicitou o Suplente de Secretário Vereador 
Marcos da Cunha Boquimpani para assumir a Primeira Secretaria. A palavra foi 
franqueada no Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o 
Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse ao Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que 
agora sim, quarta feira esteve com o nosso Sacerdote e pode agora nesse instante está 
falando em nome da nossa Igreja como Coordenador Diocesano e do Vicariato Norte pelo 
Movimento Caminhada de Emaús, agradecer as palavras dirigidas por sua excelência 
naquela noite de Segunda feira. De fato foi de uma forma muito harmônica que as coisas 
aconteceram e como o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira já colocou muito bem no 
microfone tudo funcionou maravilhosamente bem e na Casa exalta mais uma vez o 
agradecimento também ao Município, o Poder Executivo e isso já se decorre praticamente 
15 (quinze) anos e sempre fizeram uma chegada. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse 
que tiveram essa semana recebendo aproximadamente 1200 pessoas, 14 cidades, então 
sempre é uma festa que acaba enaltecendo o nosso município e muitos deles por sinal ficam 
apaixonados por aquele espaço físico chamado Macuco Rural Park. O Vereador deixou seu 
agradecimento ao Poder Executivo pelos ônibus que consegue sempre em toda caminhada, 
pelo espaço físico e quis lembrar o apoio sempre carinhoso do nosso Diogo que prontamente 
os ajuda e colabora. O Vereador disse deixar registrado o agradecimento em nome da Igreja 
Católica e da Coordenação da Caminhada de Emaús ao Executivo, pelo empenho e esforço 
que tem mantido por esse movimento, 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 Projeto de Lei Nº020/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre” Acerca da doação de plantas de arquitetura para fins de Projeto de Interesse Social 
no âmbito das Políticas Públicas de desenvolvimento Social, habitacional, ambiental e de 



ocupação e parcelamento do solo do município de Macuco e dá outras providências” e do 
Projeto    de Lei Nº021/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Disciplina a 
participação do Município de Macuco de Macuco em consórcio Público, dispensa a 
ratificação do Protocolo de intenções e dá outras providências. A palavra foi franqueada 
no Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande 
Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. 
Encaminhou o Projeto de Lei Nº020/15 de autoria do Poder Executivo à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. Encaminhou o Projeto de Lei 
Nº021/15 de autoria do Poder Executivo à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a sessão, e eu Aline das Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo Suplente de 
Secretário__________________________.     
 
 


