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Aos vinte e nove 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 Carlos Alberto 
da Silva Oliveira e Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. 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 Douglas Espíndola Borges o qual 
disse ir a tribuna fazer um agradecimento a Secretaria de Saúde na pessoa da Silvana e da 
Michelle que conseguiram a internação de um paciente que não tinha guia de internação e 
nem pedido médico. O Vereador salientou e ressaltou o empenho e o trabalho daquelas 
pessoas que são incansáveis, do Alex, do Rodrigo, são pessoas que estão sempre prontas a 
atender a todos os pedidos dos vereadores e da população de um modo geral. O vereador 
deixou registrado seus parabéns e seu agradecimento a toda equipe. Parabenizou e 
agradeceu aquela equipe. Parabenizou a toda a população de Macuco, a Paróquia de São 
João Batista, a Prefeitura e a Secretaria de Educação pelo desfile realizado na festa de 
São João Batista. O desfile com características e perfil totalmente cívico, que trouxe temas 
falando sobre o Meio Ambiente e se emocionou durante o desfile. Fazia tempo que não via 
um desfile com tanta empolgação. As Pessoas desfilando com tanta determinação. 
Parabenizou a todos que diretamente ou indiretamente estiveram envolvidos ali. O 
Colégio Farmacêutico Rodolfo Albino, o Colégio José Carlos Boaretto, as Bandas que 
participaram de fora e a Banda do José Carlos Boaretto que fez uma excelente 
apresentação. Infelizmente tem algumas pessoas que insistem em não entender o que estão 
tentando passar na Casa. Voltou a repetir e infelizmente vai ser repetitivo. A Festa é 
centenária. É a Festa do Padroeiro da cidade, mas o desfile tem um caráter totalmente 
cívico e não religioso. Infelizmente tem uma liderança religiosa no Município que insiste 
em não entender isso.  O Vereador disse que para ele a intenção principal desse cidadão é 
tumultuar e a intenção dele não é o problema com o desfile. É de fazer tumulto porque 
mais claro do que foi na Casa, do que o Vereador Wilson Trallis Pereira foi e do que o 
Vereador Cássio foi, mas claro do que o que aconteceu aqui na rua. A rua lotada, as 
crianças felizes. Uma pessoa que quer acabar com o desfile ou mudar esse desfile de dia, 



não tem coerência do que está falando. O Vereador disse que tem assuntos no Município 
muito mais importantes, questões muito mais relevantes a serem tratadas do que dia de 
desfile escolar. Tem problemas com drogas, tem adolescentes envolvidos com uma série de 
coisas. Se essa pessoa estivesse envolvida em Projetos sociais com esse intuito e com esse 
propósito acha que o município iria ter muito mais a ganhar do que ficar tentando mudar 
dia de desfile, uma coisa que já acontece há mais de 100 anos no nosso município. O 
Vereador Douglas Espíndola Borges disse que ficou contente no dia do desfile e triste 
porque hoje a Secretária de Educação foi procurada, inclusive se falou até em Ministério 
Público para poder tentar mudar o dia do desfile. Acha isso um absurdo, a gente que está 
aqui há muito mais tempo. A gente tem outras lideranças religiosas que sempre viveram 
harmonicamente. A Igreja Católica sempre viveu harmonicamente com as outras igrejas 
evangélicas. Infelizmente o que vai acontecer no futuro é que vai acabar excitando a 
discórdia e a desavença. Daqui a pouco a gente vai ter uma crise e um problema religioso 
no nosso município por conta de uma pessoa que pensa diferente de um município inteiro e 
que já vem trazendo esse pensamento há mais de cem anos. O Vereador Douglas 
Espíndola Borges disse deixar registrada a sua indignação com a ação e atitudes desse 
líder religioso. O Vereador Douglas Espíndola Borges apresentou um Requerimento 
Verbal pedindo dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº017/15 baseado do Regimento 
Interno, em seu artigo 106 parágrafo 2º inciso II, concluiu. Fez o uso da palavra no 
Pequeno Expediente o Vereador Wilson Trallis Pereira, o qual cumprimentou a todos e 
disse que com relação ao assunto que o Vereador Douglas Espíndola Borges abordou em 
relação a festa e ao desfile, ao contrário do pensamento de alguns que por não conhecerem 
a causa acabam distorcendo para o seu eu e para o seu modo pessoal de pensar. O Vereador 
Wilson Trallis Pereira disse trazer uma notícia interessante. Um casal de São Paulo 
visitando nossa cidade os parabeniza por que nós estamos por um desfile já preocupados 
com o nosso futuro relacionado à água. Dizia o casal que enquanto nós estamos já 
sofrendo e deveríamos ter premeditado nosso futuro, enquanto São Paulo sofremos muito 
hoje, vocês estão de parabéns porque de pequeno que se ensina. E agente já vê em um 
desfile desse desde pequenininhos a consciência crescendo na cabeça das crianças. O 
Vereador Wilson Trallis Pereira disse parabenizar a todo o poder público e a igreja 
Católica porque a medida do nosso possível, mas foi uma festa tão ordeira, tão bela e 
transcorreu tudo na santa paz e diria assim, com muita benção de Deus. O Vereador disse 
que a gente não deve estar colocando em mídia pensamentos pessoais, mas tem que ver um 
todo e por um todo a gente tem que dar parabéns a todos que de uma forma ou de outra 
trabalharam para uma festa dessas e que ela perdure por mais cem anos pelo menos, 
concluiu. A palavra continuou franqueada ao Pequeno Expediente.  Não havendo mais 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Frank 
Monteiro Lengruber colocou o Requerimento Verbal do Vereador Douglas Espíndola 
Borges de acordo com artigo 106 parágrafo 2º, inciso II pedindo dispensa da leitura do 



projeto de Lei Nº017/15 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação, o 
qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida solicitou a Secretária Geral que fizesse a 
leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei 
Nº008/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício Financeiro de 2016 e dá outras providências, do    Projeto de Lei Nº016/15 
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a Redação do Art. 1º da Lei 
704/15 e dá outras providências,” do    Projeto de Lei Nº017/15 de autoria do Poder 
Executivo que dispõe sobre “Aprova no âmbito do Município de Macuco a 
regulamentação da modalidade de licitação denominada pregão e dá outras 
providências,””””do Projeto de Lei Nº018/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre 
“Gratificação de médicos em regime de plantão e dá outra providências,” da    Indicação 
Nº733/15 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, do Convite da Câmara 
Municipal de Nova Friburgo, do Convite Proerd    (Programa Educacional de resistência as (Programa Educacional de resistência as (Programa Educacional de resistência as (Programa Educacional de resistência as 
Drogas) e do Drogas) e do Drogas) e do Drogas) e do Ofício 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 reiterou de forma verbal agora, a questão da indicação que fez Nº733/15 
relacionado a questão de TV. Disse que um dos trabalhos pastorais tem tido a 
oportunidade de. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse que o Vereador Douglas 
Espíndola Borges fez recente a formação de Batismo. Disse que tem visto muitas famílias 
de fato a até na copa do mundo passada a gente pediu no plenário que pudéssemos 
providenciar e parece que a coisa muito pelo contrário piorou. De dois canais caiu para um 
só. Disse que tem observado e trazido neste momento para Câmara a reivindicação de 
muitos da população que de fato não tem televisão. Está ruim demais. Então hoje em 
Macuco, praticamente só tem televisão quem tem a cabo ou parabólica.  O Vereador disse 
que até entende que aquela torre é muito antiga e muito precária, mas  agente precisa 
arrumar um jeito de repente até quem sabe, ele, o Presidente ou algum dos Vereadores 
tentar um recurso para cima, um Deputado, enfim, precisam arrumar um jeitinho de 
solucionar essa questão de televisão de Macuco, porque está muito ruim a nossa torre de 
sinal. Então precisam e pede o apoio de todos os nobres colegas, do Presidente para 
tentarem até juntos solucionar uma forma de ajudar até o Poder Executivo para colocarem 
sinal de TV em Macuco para Poder amenizar um pouco a vida do nosso Povo. O Vereador 
Wilson Trallis Pereira agradeceu ao Pastor Eli pela presença na Casa com os Vereadores, 
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual só para dar o 
retorno ao Vereador Wilson Trallis Pereira disse que o Prefeito já preocupado com essa 
solicitação que o mesmo tinha feito até de forma verbal na tribuna. Ele já contratou um 
técnico e acredita que nas próximas duas semanas a gente já consiga está com sinal, pelo 
menos com as quatro emissoras que são mais assistidas e o sinal chegando em todo o 
município. 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 registrou e agradeceu a presença do Pastor Eli na sessão e disse ao mesmo que 
voltasse sempre. Em seguida encaminhou à Comissão de Constituição, justiça e Redação o 
Projeto de Lei Nº016/15 de autoria do Poder Executivo. Encaminhou o Projeto de Lei 
Nº017/15 de autoria do Poder Executivo à Comissão de Constituição, justiça e Redação e 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminhou o Projeto de 
Lei Nº018/15 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 os Pareceres Favoráveis da Comissão de Constituição, 
justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão 
de Saúde e Assistência Social, Comissão de obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão 
de Meio Ambiente, Comissão de Educação, Cultura. Turismo, Esporte e Lazer referente 
ao Projeto de Lei Nº008/15 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e 
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Por ser a última sessão e o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias ter por obrigação regimental ser votado antes do recesso, 
colocou também o referido Projeto de Lei em Segunda Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade 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 à sanção. O Presidente comunicou a todos e 
desejou a todos um excelente recesso no mês de julho e comunicou que a Câmara irá 
funcionar das 13 as 17 horas retornando as sessões ordinárias no dia 3 de agosto podendo 
ter alguma sessão extraordinária ainda nesse período. 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__________________________.     
 
 


