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Ata da DCXCIX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
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15 de junho de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 
Aos quinze dias do mês de junho 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 Marcos da 
Cunha Boquimpani. 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 justificou sua ausência na sessão 
anterior, pois estava em trânsito e uma queda do automóvel o impossibilitou que tivesse 
presente na sessão anterior, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola 
Borges e disse que na última quarta feira estiveram no gabinete do Deputado Luiz 
Martins onde foram cobrar providências com relação a nossa Delegacia e a prova prática 
veicular. Foram muito bem recebidos, acompanhados do pessoal da TV .com e fizeram uma 
entrevista muito  boa e bacana. Levou boas notícias, a delegacia já está em vias de 
finalização do seu processo junto ao INEA, a prova prática veicular conseguiram asfalto 
junto ao DR, o Deputado fez contato com a Presidência do DETRAN e ligou para o 
doutor Ângelo daqui também e já viabilizaram. De Primeira mão deu a notícia que o 
Deputado conseguiu junto ao Governo do Estado um destacamento avançado de polícia 
Militar no parque de Exposição de Cordeiro. Terão tipo uma filial do 11º em Cordeiro, 
melhorando o deslocamento dos policiais para toda a região. Madalena, Trajano, Macuco 
etc. O Vereador Douglas Espíndola Borges agradeceu ao Vereador Cássio que o 
acompanhou, sempre empenhado e lutando desde o começo para que a delegacia viesse para 
o nosso Município. Agradeceu por estar com ele nessa luta. Agradeceu ao pessoal da Tv. 
com que foi sensacional. Parabenizou ao Rafael por sua competência e evolução 
profissional. Viu no Facebook que recebeu vários elogios e realmente está de parabéns pelo 
seu profissionalismo. O Vereador Douglas Espíndola Borges falou sobre os carros, um 
compromisso que o Prefeito disse que poderia assumir na Tribuna na segunda feira 
passada e como tudo que é tratado tem que ser cumprido, no dia marcado, chegaram um 
pouco tarde, mas chegaram com os carros aqui. Agradeceu ao Vereador Carlos Alberto da 
Silva Oliveira que se disponibilizou do seu tempo para poder estar indo buscá-los. Sabem 
que os problemas existem, isso é inegável, existem os pessimistas, mas o difícil e a nossa 
missão além de apontar os problemas é trazer as soluções junto com os otimistas. Tem 



certeza que o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira faz parte desse otimista, por isso 
se desprendeu em pleno dia dos namorados a ir lá em baixo, ao Rio de Janeiro buscar os 
carros, a esposa brigando com ele e foi buscá-los. Parabenizou a todos os Vereadores, pois 
na verdade esses carros são fruto da nossa economia e da competência do Presidente, pois 
economizaram, mas tinha alguém gerindo esse dinheiro para que ele sobrasse para poder 
conseguir essa aquisição. Disse está de parabéns a Câmara, o Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira no que diz respeito a Delegacia, o Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira, que foi buscar os carros e o Presidente por estar pensando na saúde de nosso 
Município, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual 
endossou as notícias boas que o Vereador Douglas Espíndola Borges os passou e disse ao 
Vereador Douglas Espíndola Borges que vê na pessoa dele dedicação quanto a trazer 
coisas boas para o nosso município. A Delegacia na verdade, junto ao Prefeito foi quem 
recebeu de anti mão essa notícia e desde então vê a luta do Prefeito por esta delegacia. Na 
verdade já até falou na tribuna, é um sonho de qualquer Macuquense apaixonado. 
Quando receberam a notícia que poderiam emancipar, todo o povo de Macuco já sonhava 
um dia ter uma delegacia, ter um fórum, uma Prefeitura instalada como tem hoje e vários 
seguimentos que já conquistaram. Parabeniza ao Prefeito por essa dedicação incansável, 
pois sabe que é uma luta junto ao INEA e muito das vezes o Prefeito é até cobrado pela 
dedicação que o Prefeito e o Presidente Frank Monteiro Lengruber tem com o André e vê 
que os frutos estão colhendo e está na hora de colherem e ao Vereador Douglas pela 
dedicação. Não poderia deixar de falar também, todas as vezes que estão no Gabinete do 
Deputado Luis Martins o qual podem falar que é um legítimo representante do nosso 
povo, recebem notícias. Ele demonstrou muita preocupação com a Rota 116, pois se 
pararem friamente para analisar todo esse percurso da Rota estão cientes que tem trechos 
que ceifam vidas ali. Tem trevos que estão sendo debatidos por outros municípios também 
e tem dentro do Município também, um trevo que é o de Madalena e sabem que é perigoso 
e tem a famosa curva do perigo. De anti mão, ele mostrou preocupação com isso e os 
passou sobre Audiência Pública que estará convocando e convidando os Vereadores, o 
povo de Macuco e o Prefeito de Macuco para estarem presentes, pois na verdade é um 
problema que cabe a nós também. Deixou a Preocupação que o Deputado sempre tem com 
o nosso povo e dedicação, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da 
palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou a 
Secretaria Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi 
feita a leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº017/15 de autoria do Vereador Alan 
Das Neves Joi que dispõe sobre ““““Concede Título de Cidadão Macuquense ao Srº. Marco 
Antônio Ribeiro da Silva,” do Projeto de Decreto Legislativo Nº018/15 de autoria do 
Vereador Frank Monteiro Lengruber que dispõe sobre “Concede título de cidadão 
Macuquense ao Senhor Jovenil da Silva    e do    Projeto de Decreto Legislativo Nº019/15 de 
autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges que dispõe sobre    ““““Concede Título de 



Cidadão Macuquense ao Sr.º Manoel Ataércio de Lima Faria que foram pra segunda 
Votação. 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. Colocou em Segunda Discussão e Votação o Projeto de Decreto 
Legislativo Nº017/15 de autoria do Vereador Alan Das Neves e Projeto de Decreto 
Legislativo Nº019/15 de autoria do Vereador Douglas Espíndola. Colocou os referidos 
Projetos de Decreto em sua Redação Final em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade e vão à publicação. Em seguida o Presidente solicitou ao Vice 
Presidente Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira para por em votação Projeto de Decreto 
de sua autoria. O Presidente em exercício Vereador Cássio Avelar Daflon Viera assumiu a 
cadeira da Presidente e colocou o Projeto de Decreto Legislativo Nº018/15 de autoria do 
Vereador Frank Monteiro Lengruber em Segunda Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Decreto em sua Redação Final 
em única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a publicação. O 
Presidente em exercício Cássi Avelar daflon Vieira convidou o Vereador Frank Monteiro 
Lengruber para reassumir a cadeira do presidência o Vereador Frank Monteiro Lengruber 
e disse que Excelentíssimo senhor Prefeito encaminhou a Casa solicitando Tribuna Livre 
para que pudesse protocolar o Projeto de Lei complementar Nº002/15 que dispõe sobre” 
Autoriza o Poder Executivo a conceder anistia de juros e multas para pagamento a vista 
ou parcelados, de créditos tributários inscritos na dívida ativa Municipal nos prazos e 
formas que estabelece”. O Presidente solicitou ao Prefeito Municipal Félix Monteiro 
Lengruber para se dirigir a Tribuna e fazer uso da mesma. O Prefeito Félix Monteiro 
Lengruber usou a Tribuna e fez sua explanação pautada no Projeto de Lei Complementar 
Nº002/15 de autoria do Poder Executivo dispõe sobre” Autoriza o Poder Executivo a 
conceder anistia de juros e multas para pagamento a vista ou parcelados, de créditos 
tributários inscritos na dívida ativa Municipal nos prazos e formas que estabelece. Em 
seguida o Presidente franqueou a palavra aos Vereadores, onde  o Vereador Carlos Alberto 
da Silva Oliveira e o Vereador Alan das Neves Joi se pronunciaram. Logo após o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber disse que em nome da Câmara parabenizou o Poder 
Executivo, no geral o Procurador João Victor pelo brilhante trabalho. Disse que a  
população de Macuco agradece, são muitos munícipes que hoje não tem condições de estar 
pagando seu IPTU devido ao tempo de carência e de débito e isso vai facilitar muito a 
nossa população e com isso também colocar recursos para dentro do cofre do nosso 
Município. Os parabenizou pelo Projeto e disse para não terem dúvida que a Casa irá 
votar em tempo record esse projeto para que possam executar o mais rápido possível. 
Parabenizou ao Executivo pelos projetos que passaram nessa casa, como o Prefeito citou, 
o remédio em casa, o cidadão que tem suas necessidades de estar saindo de casa para ir na 
farmacinha local pegar o seu remédio vai ter a moto da Prefeitura  entregando todo mês na 
porta da casa do munícipe o seu remédio ali de uso contínuo. Isso é um trabalho sério, um 



trabalho transparente, voltado realmente principalmente a população carente do nosso 
município. Tanto é que hoje todos aqueles que tem suas residências doadas pelo ex Prefeito 
Maurício e pelo ex Prefeito Rogério, ainda não tem a posse definitiva das suas residências 
e também será um Projeto de cunho social. Um Projeto muito importante para que aquele 
cidadão realmente possa ter definitivo a sua casa para que possa usufruir melhor com a 
sua família. Parabenizou o Executivo, os Vereadores, ao Deputado Luis Martins, aqui 
através do Vereador Douglas Espindola Borges e Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 
pela Delegacia legal. Recebeu do Deputado André Correa e secretário Estadual de Meio 
Ambiente, de que a licença está liberada e agora é só licitar a delegacia e se Deus quiser em 
curto espaço de tempo, em terreno adquirido pela Prefeitura com muita dificuldade será 
construída a delegacia de nosso município. Disse que a casa está a disposição do Poder 
Executivo para que possamos estar votando e aprovando o Projeto tão importante como 
este para o nosso Município.     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__________________________.     
 


