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

Aos vinte e seis 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 o Vereador Douglas 
Espíndola Borges. 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 Wilson Trallis Pereira o qual disse ir a Tribuna para agradecer e 
parabenizar primeiro ao Governo pelo apoio na passeata que tiveram Macuco Cordeiro. O 
Pessoal da Devesa civil, ambulância, uma estrutura que foi disponibilizada, também um 
ônibus para ajudar. O Vereador Wilson Trallis Pereira também aproveitou para 
parabenizar ao nobre munícipe Juninho, um dos coordenadores, o parabenizou pelo 
trabalho de organização. Deixou manifestado na tribuna a alegria que foi e o sucesso de 
mais de 600 pessoas nessa caminhada daqui para Cordeiro em um ato de fé, enfim deixou 
registrado a alegria de toda a Igreja Católica e o agradecimento também da Igreja junto ao 
governo, pelo belíssimo evento e pelo apoio de toda a logística dispensada para que tudo 
fosse como de fato foi um grande sucesso. O Vereador Wilson Trallis Pereira também 
deixou registrado um elogio a todo o pessoal do grupo do Macuco Original pelo belo 
trabalho, Rafael pelo seu trabalho, a TV 20 a TV.com que já está passando nas telas da 
nossa TV. O Vereador disse que Lindo o trabalho e que vem só enriquecer todo o 
conhecimento de um povo no sentido de não restar dúvidas nenhuma, se elas existissem 
para que tenham uma certeza muito grande de que a luta está começando e temos que 
lutar, então parabenizou o Luide em nome de todos, o parabenizou também por esse 
trabalho muito edificante para o nosso Município e para o nosso futuro, 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 Ofício gab.Nº0211/2015 do 
Prefeito Municipal de Macuco, do Ofício 0020/2015 da Diretoria do Departamento de 
Cultura, do Comunicado do Ministério da Educação. A palavra foi franqueada no Grande 
Expediente. No Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis 
Pereira o qual disse retornar a tribuna para agradecer a atenção e o carinho do Prefeito 
porque essa reivindicação com relação ao sinal de TV era algo que já estava muito ansioso 



e ansiado pela própria comunidade desde a copa do mundo passada e voltamos a ter um 
sinal melhorado com perspectiva de ainda uma melhora maior. Deixou seu registro de 
agradecimento ao atendimento pela indicação, concluiu. Não havendo mais quem quisesse 
fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber 
passou para Ordem do dia. O Presidente deferiu o pedido do ofício Nº020/15 do 
departamento de Cultura solicitando o uso do espaço da Casa para o dia 11 de setembro às 
18 horas e solicitou a Secretária da Casa que informasse ao referido Departamento. O 
Presidente informou aos Vereadores que na próxima segunda, não haverá sessão, pois já 
completou o calendário das oito sessões e retornarão na quarta-feira no dia dois.    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 1º 
Secretário__________________________.     


