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Aos dois dias do mês de dezembro 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, Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e Vereador Alan das Neves 
Joi. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi 
franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que o que o levou a tribuna é para falar a 
respeito do bairro da Volta do Umbigo, pois no bairro antes de chegar a quadra da 
pracinha, tem três árvores que estão correndo muito risco de cair não só em cima da fiação, 
mas em cima de uma casa do senhor Tião Marcos. O Vereador Júlio Carlos Silva Badini  
disse que gostaria que a Casa enviasse ofício em seu nome à defesa civil para que ela fosse 
lá e fizesse uma vistoria do local e tomasse as providências. Esteve conversando com o 
Presidente do bairro da Volta do Umbigo e o mesmo disse que a AMPLA esteve no local  
e que só depende da autorização da Defesa Civil para poder cortar as árvores para não 
acontecer uma coisa pior. O Vereador disse que segundo também aqui sobre a rua Serafim 
de Barros no Morro dos Santos Reis. Disse que já esteve com o Secretário de Obras e as 
obras ainda não foram realizadas por motivo das chuvas que caem não só aqui, mas em 
geral. Tem que esperar o tempo firmar para poder mexer na Rua. O Vereador disse que 
então os moradores da Rua Serafim de Barros só está esperando a chuva estiar para 
poderem mexer na Rua. Pediu também a Secretaria responsável que fizesse uma 
sinalização das placas da cidade, porque outro dia presenciou um carro vindo entrando na 
Avenida na contramão na Rua Jacet Alves de Carvalho ali, pois tem uma árvore tapando 
as placas de sinalização ali. O Vereador pediu que fizessem uma revisão na cidade, pois 
quem chegar na cidade estará tudo sinalizado direitinho para não ter problema, concluiu. 
Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber, solicitou a Segunda Secretária para assumir a 1º 
Secretaria. Em seguida solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº035/15 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre Autoriza o Chefe do Poder Executivo a criar 
o programa social com a finalidade de distribuição de lotes para a população carente do 



Município, de acordo com os critérios Estabelecidos e dá outras providências, do Projeto 
de Lei Nº029/15 de autoria do Poder Executivo que Dispõe sobre A alteração do nome do 
Conselho Municipal antidrogas – COMAD e dá outras providências, do     Projeto de Lei 
Nº030/15 de autoria do Poder Executivo Nº030/15 que dispõe sobre Altera a estrutura 
Administrativa do Município de Macuco para alterar a nomenclatura da Secretaria de 
Saúde e Combate as drogas dando outras providências, , , , do    Projeto de Lei Nº031/15 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito Especial no 
valor de R$ 4.673.404,20 no orçamento do Município no exercício de 2016 para o fundo 
Municipal de Saúde, Projeto de Lei Nº032/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$89.000,00 no orçamento do 
Município de no exercício de 2016 para o Fundo Municipal de Assistência Social,    Projeto 
de Lei Nº033/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Institui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico do Município de Macuco como instrumento da Política 
Pública, destinado a promover a saúde, a qualidade de vida e do Meio ambiente, a 
organizar a gestão e estabelecer as condições para prestação dos Serviços públicos de 
saneamento básico, dando outras providências, do Projeto de Lei Nº034/15 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do 
previsto na Resolução Nº43/2001, com as alterações promovidas pela Resolução 
Nº02/2015 do Senado Federal e dá outras providências, do    Projeto de Resolução 
Nº012/15 de autoria da Mesa Diretora “Que dispõe sobre “Institui abono de Natal para 
os servidores da Câmara Municipal de Macuco no exercício de 2015, da Indicação 
nº744/15 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini    e do    convite do CIEP. Antes 
da palavra ser franqueada ao Grande Expediente a Secretária da casa leu um 
agradecimento de todos os funcionários da Câmara Municipal de Macuco ao Presidente e 
demais Vereadores pelo abono de Natal concedido aos mesmos. A palavra foi franqueada 
no Grande Expediente. Em seguida o Presidente disse aos funcionários que a gente é que 
tem que agradecer o empenho dos mesmos, nós Vereadores sempre com a dedicação no 
trabalho, deixando tudo para a sessão sempre pronto, sempre os projetos bem elaborados, 
os Pareceres, enfim, o atendimento ao público e é o que sempre fala, só tem a agradecer aos 
funcionários por esta Casa hoje ter o destino que tomou de ter na boca do povo de que é 
uma Casa de Leis séria, transparente, que desde de 2013, podem entrar no portal do site 
da Câmara que ali esta tudo o que pagam nesta Casa, tudo o que recebem, tudo que paga, 
mas isso a gente só tem que agradecer aos funcionários, ao empenho senão nada disso seria 
possível e no dia 18 agora com a benção de Deus será pago o salário de dezembro, a lei 
fala até 100 %, mas irão pagar 100% do salário do abono de natal para os funcionários. 
No Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o 
qual disse que o que o levou a Tribuna é a satisfação e alegria em ver Projetos 
apresentados que temos certeza que vai beneficiar nossa Comunidade, ou seja, com ações, 
com atendimento, e acha que ninguém tem dúvida disso na Casa. Qualquer um pode pegar 



qualquer Projeto desse aqui e sabe que irão ter retorno nisso em ações, em atendimento, 
mas queria ressaltar, até falar da Presidente do Conselho Municipal de Combate as 
drogas, o trabalho que ela vem fazendo frente ao Conselho e essa mudança de 
nomenclatura que na verdade traz benefícios, pois existem Leis que fomentam, beneficiam 
esse trabalho no Município. Quem não quer ter um filho que use drogas ou envolvido com 
drogas. Seja ela bebida ou o que for? Então é esse trabalho que está sendo preparado. O 
Conselho junto com o Município ou o Poder Executivo está começando praticamente do 
zero. Na verdade existiam Leis que criaram isso tudo, mas elas não se adequavam a leis 
que podiam fomentar e ajudar o nosso município e por conseqüência também o Conselho 
que está sendo que está direcionando isso aí. O Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, 
parabenizou o Executivo por essa iniciativa, essa mudança de nomenclatura, uma 
coisinha a toa, mas não imaginam como isso vai ajudar  o nosso Município e beneficiar 
diretamente as famílias que são prejudicadas com usuários. Parabenizou e disse que frutos 
disso irão colher logo, podem estar certos disso. Disse estar na Tribuna, como Vereador e 
como membro Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate as Drogas. O 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira disse também ressaltar como Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, o Projeto que cria o Plano Municipal de Saneamento Básico 
e isso vai ser muito importante também, da mesma forma esta se adequando a Leis que 
irão ajudar o Município. São exigências que estão cumprindo e vão ajudar o Município. O 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira parabenizou mais uma vez ao Executivo por essa 
preocupação. Disse que estão prestes a receber o Plano Municipal de Resíduos Sólidos que 
vai nos beneficiar muito também, então são conquistas que a gente, na verdade tinha que 
usar mais a Tribuna e falar isso, pois nos alegra e vai beneficiar o nosso povo em meio a 
tanta dificuldade, ver que estão sendo iniciativas com coragem. Tem Prefeitos que estão 
amuando, tem Vereadores que não estão indo mais na sessão, e não está falando no nosso 
caso não, pois são presentes, mas tem Municípios aí que a sessão está tendo uma vez por 
mês. Parabenizou a todos, parabenizou aos Vereadores que estão presentes na Casa. O 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ressaltou também quanto ao abono de Natal. Disse 
que isso tem dois motivos e podem estar certos disso. Primeiro que são merecedores, se não 
fossem não adiantava nem ter o recurso financeiro que não iam receber. Primeiro porque 
todos os funcionários merecem. Outra coisa é a dedicação não tem limites, não para. Me 
dediquei, ganhei agora eu vou parar, ela não para. Podem estar certos disso. O recurso 
Financeiro, em meio a essa crise, em meio a cortes e em meio a tudo a nossa Câmara do 
Município de Macuco está dando o 14º salário, um abono de Natal. Pouca gente está 
fazendo isso. Se virem em outras Câmaras, não existe isso, estão brigando pelo repasse. 
Tem Câmara vizinha nossa que está esperando pelo repasse ainda. Não sabe o que vai 
fazer, quando vai vir. Outra coisa importante que queria passar e quando tem 
oportunidade fala também é sobre o ano que vem. Não vamos esconder que estão na crise, 
estão em meio a crise, existe. Agora que o que acontece hoje não apague a dificuldade  que 



vem na  frente. A dificuldade que vier, isso tudo que tem que prevalecer. Ano passado nós 
tivemos, ano que vem talvez não tenhamos. Com a redução de repasse desse ano, com 
certeza ano que vem o nosso repasse pode diminuir. Isso é nítido e claro e tem que estar 
preparados para isso, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra 
no Grande Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber fez suas as palavras do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual parabenizou a Presidente do Conselho e não 
deixar de parabenizar ao citado Vereador que lutou para ter essa Comissão na Casa. Uma 
Comissão que não existia. Comissão de Combate as Drogas. Comissão muito importante, 
tanto quanto as outras e foi aí um projeto do Vereador que vem desde o início do ano 
conversando sobre essa Comissão e é uma Comissão que vai dar muitos frutos sim a nossa 
Comunidade e a família de Macuco. Também parabenizou ao Poder Executivo pelos 
Projetos, parabenizou ao Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira pelas palavras, pelo 
agradecimento em prol do abono e realmente o recurso da Câmara, é proveniente dos 
últimos doze meses. Então como esse ano houve muita queda na receita provavelmente o 
repasse da Câmara ano que vem será menor do que esse ano, mas com os funcionários que 
tem, com a economia que eles fazem e com Vereadores que tem, irão trabalhar para que 
possam estar cumprindo até o final do mandato, todo esse projeto que a gente vem 
elaborando e também lutar para que antes que saia dessa presidência consiga deixar 
aprovado nessa Casa, o Plano de cargos e salários dos funcionários desta Casa. Disse que 
irão lutar, ainda não tem, mas irão, antes de encerrar a sua passada por essa Presidência é 
deixar aprovada o plano de cargos e salários, concluiu.  Em seguida passou para Ordem do 
dia.  Encaminhou o Projeto de Lei Nº035/15 de autoria do Poder Executivo à Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de saúde e Assistência Social.  Colocou o Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº029/15 de autoria do Poder 
Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou 
o referido Projeto de Lei em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e vai a Segunda Votação. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação e Saúde e Assistência Social, Comissão Segurança Pública e Combate as 
Drogas referentes ao Projeto de Lei Nº030/15 de autoria do Poder Executivo em Única 
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido 
Projeto de lei em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai 
a Segunda Votação. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de saúde e 
Assistência Social, referentes ao Projeto de Lei Nº031/15 de autoria do Poder Executivo 
em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o 
referido Projeto de Lei em regime de urgência em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto em sua Redação Final em Única Discussão 
e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. Colocou os Pareceres da 



Comissão de Constituição, justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira e Comissão de saúde e Assistência Social, referentes ao Projeto de 
Lei Nº032/15 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais 
foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em regime de 
urgência em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto em sua Redação Final em única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e vai a sanção. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de 
Meio Ambiente e Comissão de Obras Públicas e serviços urbanos, referentes ao Projeto de 
Lei Nº033/15 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais 
foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em regime de 
urgência em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e vai a sanção. Colocou os Pareceres da Comissão de Constituição, justiça e 
Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referentes ao 
Projeto de Lei Nº034/15 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os 
quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em regime de 
urgência em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto em sua Redação Final em única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e vai a sanção. Colocou o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao 
Projeto de Resolução Nº012/15 de autoria da Mesa Diretora em Única Discussão e 
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de 
Resolução em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou 
a Redação Final do referido Projeto em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade e vai à promulgação. Encaminhou a Indicação Nº744/15 de autoria do 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini ao Chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada 
a tratar o Presidente Frank Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos, em 
especial a presença dos funcionários, os Vereadores e na próxima quarta, sessão do dia 09  
teremos a Tribuna Livre do Grupo Macuco Original. Em seguida deu por encerrada a 
sessão, e eu Aline das Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 2º 
Secretário__________________________.     


