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Ata da DCCXXXI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
09 de dezembro de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                            
 
Aos nove 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 Frank Monteiro Lengruber e Vereador Marcos da Cunha 
Boquimpani. 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 estava em mãos com o trabalho do 
Macuco Original, na presença do Luidi, do Alexandre, do Nelsinho que reunia toda sexta 
na casa do Gustavo para fazerem as reuniões e já participou de várias reuniões do grupo e 
está com um material e estará depois mostrando a todos, um DVD da expedição do Val de 
Palmas e eles estarão na Tribuna explicando e passando para todos daqui a pouco em 
breve, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira, o qual disse o que 
antes de mais nada, agradeceu ao Presidente em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira 
pelo apoio com relação assunto da semana passada. Disse que foi a Tribuna se referir a 
indicação que fez a Casa em maio deste ano, se tratando da manutenção daquela passarela 
sobre a ponte perto da Rodoviária. Como citou anteriormente, um material frágil, um 
metal frágil e a agressividade das ferrugens aumentam. Disse que vê mais uma vez, 
necessidade muito grande que uma vez que não vai haver custo nenhum para o município, 
pode ser feito com mão de obra do próprio município. Tinta, pincel e uma lixa. Aquele 
patrimônio é muito importante, porque ali nos cercam as crianças que vão ao colégio, 
então não podemos deixar acabar o patrimônio para depois fazer outro. Ficaria muito 
mais caro. O Vereador Wilson Trallis Pereira pediu que de uma forma oficializasse ao 
Executivo com relação a essa Indicação, para que providenciasse, com urgência porque não 
se espera muito, já tem seis meses e a ferrugem está agredindo, então começa a colocar em 
risco a própria integridade da proteção do guarda corpo da passarela, então agradeceu 
desde já a atenção e que a gente possa emitir esse documento pedindo a providência do 
Prefeito, concluiu.  Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno 
Expediente, não havendo Grande Expediente, nem Ordem do dia o Presidente em 
exercício, disse que baseado no Regimento Interno da Casa em seu artigo 220, concedeu 



Tribuna Livre a um dos integrantes do Macuco Original que terá o período de 20 minutos 
para fazer sua explanação. Fez a Explanação o Senhor Luidi Boquimpani, onde disse ter 
pedido o espaço solicitando o apoio. A Comissão Popular Macuco original está muito 
presente e quer buscar o apoio que dê legitimidade a eles. O mesmo leu uma apresentação 
onde tinham alguns questionamentos. Após a leitura o Presidente em exercício perguntou 
se algum Vereador gostaria de se manifestar para fazer alguma pergunta, onde se 
manifestaram alguns Vereadores. Nada mais havendo a tratar o Presidente em exercício 
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 Vice-
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     
 


