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Aos dezenove dias do mês de outubro 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. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos 
Vereadores presentes. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno 
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, o qual disse 
ir a Tribuna mais uma vez para falar sobre um acontecimento em nosso Município. 
Agradeceu a presença do amigo Paulo Roberto e o parabenizou e a toda a sua equipe lá 
pela organização do campeonato que terminou ontem. Acha que foi um tempo de três, 
quatro meses e dez times conseguiram se reunir em nosso Município. Parabenizou a toda 
equipe pelo evento e disse que contem com a gente que ano que vem estão juntos de novo 
para abrilhantar ainda mais. O Vereador disse que outro assunto que o levou a tribuna é a 
respeito de nosso refeitório, porque enviou ofício ao ex Secretário de administração e já 
passaram trinta dias e não foi respondido, a causa do refeitório estar fechado até hoje.  
Então só para pedir a nossa Secretária aqui e faz um pedido ao Presidente que peça a 
nossa Secretária que esteja reforçando esse pedido para que ele responda esse ofício e a 
gente passe para os munícipes que ficam perguntando pela rua, para estar informando isso 
aí adequadamente, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Alan das Neves Joi, o qual 
justificou sua ausência na última sessão. Disse que em reunião com o Secretário de 
Ciências e Tecnologia, junto com o Professor Miguel, o Prefeito o acompanhou, a gente 
está nessa briga já vem três anos. Acompanham lá a luta do Prefeito e é compromisso 
nosso de campanha, mas ainda não desistiram. O Vereador Alan das Neves Joi disse que o 
Governador tinha uma meta de 80 unidades para 2016, mas com essa crise que atravessa o 
Estado foram reduzidas para 40 se não se engana e vem falando nisso já há um bom 
tempo e as suas visitas a Secretaria são nesse intuito, então conseguiram o espaço do 
Rodolfo Albino e disse que o Secretário Luizão está por dentro do assunto. Disse que a 
gente já mandou a documentação lá da Secretaria de Educação para FAETEC , já 
receberam a visita da C Obra da engenharia e acha que já está bem avançada como a 
delegacia também pelo que escuta, também está bem adiantado, então essas visitas o 
Prefeito vem o acompanhando, é compromisso nosso de campanha, então nada mais justo 
que a gente tenha que cobrar. Sabem que a crise que atravessa, a gente não sabe até 



quando vai chegar, mas tem que cobrar, o caminho é esse, está bem encaminhado e agora é 
esperar. Dessas quarenta unidades, Macuco está sendo contemplada ainda, é porque a 
gente está cobrando, então vamos continuar nessa cobrança para ver se conseguem mais 
esse êxito para Macuco, concluiu. O Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou a 
secretária que reforce o pedido do Vereador Carlos Alberto com relação ao refeitório e 
parabenizou a o Vereador Alan das Neves Joi e o Prefeito Félix Monteiro Lengruber. 
Com a redução de 80 para 40 unidades da FAETEC e Macuco está entre as quarenta é 
sinal de prestígio e de força junto ao Governo do Estado e sem dúvida nenhuma, vai ser de 
grande valia para a nossa comunidade, concluiu.  Não havendo mais quem quisesse fazer o 
uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Frank Monteiro Lengruber, solicitou 
a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a Leitura do Requerimento de Justificativa para Ausência às sessões 
com requerimento de licença do Vereador Douglas Espíndola Borges, do Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de lei Nº027/15 de autoria do Poder 
Executivo que dispõe sobre “Altera e acrescenta dispositivos nas leis 658, de 06 de 
dezembro de 2013 e 163, de 28 de dezembro,    do Parecer 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 Nº026/15 de autoria 
do Poder Executivo que dispõe sobre “O diagnóstico de gestantes portadoras do vírus HIV 
e prevenção da transmissão do mesmo aos fetos e crianças recém-nascidas”. A    palavra foi 
franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no 
Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente colocou o 
Requerimento de licença do Vereador Douglas Espíndola Borges de acordo com o 
Regimento Interno, a Lei Orgânica, seu artigo 78 solicitando 120 dias de licença e 
perguntou aqueles Vereadores que aprovam permaneçam como estão, na qual o 
Requerimento foi aprovado por sete votos favoráveis e um voto contrário da Vereadora 
Michelle Bianchini Biscácio. Em seguida o Presidente solicitou Parecer Jurídico da Casa 
com relação a possível convocação do Suplente, haja vista que existem artigos na Lei 
Orgânica, onde diz que abaixo de 120 dias não é necessária a convocação de Suplente, por 
isso solicita o Parecer Jurídico da Casa e também o Jurídico emita ofício ao TRE para que 
a meritíssima Juíza comunique a essa Casa quem seria o possível Suplente do Vereador 
Douglas Espíndola Borges em caso de convocação. O Presidente solicitou a Secretaria da 
Casa para que junto ao Jurídico forme um ato administrativo para que seja publicada a 
aprovação da licença do Vereador Douglas Espíndola Borges. Em seguida o Presidente  
Frank Monteiro Lengruber colocou os Pareceres favoráveis 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 Nº026/15 do Poder 
Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. 



Colocou o Projeto de Lei em tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e foi para Segunda Votação. Colocou os Pareceres favoráveis da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº027/15 do Poder Executivo em Única 
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei 
em tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida 
colocou o Projeto de Lei em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e vai a sanção. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
Frank Monteiro Lengruber  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__________________________.     


