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Ata da DCXCIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
25 de maio de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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. Presentes todos os Vereadores. Foi 
lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no 
Pequeno Expediente. Não havendo 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 Lei Nº009/15 de autoria do Poder Executivo que altera o anexo “Estimativa e 
Compensação de renúncia de receita da Lei Nº680/14 e dá outras providências””””    que foi 
para Segunda Votação, , , , do    Projeto de Lei nº010/15 de autoria do Poder Executivo que 
dispõe sobre “Institui o serviço de transporte escolar Municipal gratuito para os alunos de 
cursos técnicos e cursos superiores residentes no município de Macuco e dá outras 
providências”, que foi para Segunda Votação, do    Projeto de Lei nº011/15 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre” Institui o Programa remédio em Casa e dá outras 
providências,” que foi para Segunda Votação, do    Projeto de Lei nº012/15 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre “a aplicação do piso salarial profissional nacional dos 
agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias no âmbito do 
Município de Macuco e dá outras providências,” que foi para Segunda Votação, do 
Projeto de Decreto Legislativo nº002/15 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira que dispõe sobre “Concede Título de cidadão Macuquense ao Sr. João Victor de 
Souza Pontes,””””    do    Projeto de Decreto Legislativo Nº004/15 de autoria do Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. João 
dos Santos,”””” que foi para Segunda Votação, do    Projeto de Decreto Legislativo Nº005/15 
de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira que dispõe sobre “Concede Título 
de Cidadão Macuquense ao Sr. Adalberto Inácio da Silva, que foi para Segunda Votação, 
do Projeto de Decreto Legislativo Nº006/15 de autoria do Vereador Carlos Alberto da 
Silva Oliveira que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. José 
Lemos de Andrade Filho que foi para Segunda Votação e da Indicação Nº730/15 de 
autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira. A palavra foi franqueada no Grande 
Expediente.  No Grande Expediente, fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis 



Pereira, o qual disse que para reiterar a sua justificativa da Indicação, inclusive o 
Vereador Douglas Espíndola Borges já trabalhou com ele no combate a ferrugem há muito 
tempo atrás e aquela passarela foi feita com material de parede fina. A ferrugem começa a 
avançar e se não cuidarem dela agora, vai chegar um ponto de não ter mais jeito. 
Observou, e de fato ela é de extrema importância para nós. Nossos filhos passam por ela e 
está hoje no momento máximo de cuidado, pois começa a ferrugem atacar de forma mais 
agressiva. De uma forma até barata, uma lixa, uma escova de aço e tinta, para manterem 
ela bonita e viva, para não precisarem amanhã fazer outra. Reiterou a justificativa de 
uma necessidade de fazerem a manutenção daquela passarela para não perdê-la concluiu.  
Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. Colocou o Projeto de 
Lei Nº009/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre altera o anexo “Estimativa 
e Compensação de renúncia de receita da Lei Nº680/14 e dá outras providências em 2º 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de lei em 
sua Redação Final em Única Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade 
e vai à sanção. Colocou o Projeto de Lei Nº010/15 de autoria do Poder Executivo em 2º 
Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de lei em 
sua Redação Final em Única Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade 
e vai à sanção. Colocou o Projeto de Lei Nº011/15 de autoria do Poder Executivo, em 
Primeira Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de 
lei em sua Redação Final em Única Discussão e Votação, o qual foi aprovado por 
unanimidade e vai à sanção. Colocou o Projeto de Lei Nº012/15 de autoria do Poder 
Executivo, em 2º Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto de lei em sua Redação Final em Única Discussão e Votação, o qual foi aprovado 
por unanimidade e vai à sanção. Colocou o Projeto de Decreto Legislativo Nº002/15 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, em 2º Discussão e Votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de lei em sua Redação Final em Única 
Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. Colocou o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº004/15 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva 
Badini, em 2º Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto de lei em sua Reação Final em Única Discussão e Votação, o qual foi aprovado 
por unanimidade e vai à sanção. Colocou o Projeto de Decreto Legislativo Nº005/15 de 
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, em 2º Discussão e Votação, o qual 
foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de lei em sua Redação Final em Única 
Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. Colocou o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº006/15 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira, em 2º Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto de lei em sua Redação Final em Única Discussão e Votação, o qual foi aprovado 
por unanimidade e vai à sanção. Em seguida, encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a 



Indicação Nº730/15 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira.  Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente em 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__________________________.     
 


