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Ata da DLXIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
05 de junho de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 

Aos cinco dias do mês de junho de 2013, 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 Cássio Avelar Daflon Vieira e Vereador Douglas Espíndola 
Borges. 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 Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No 
Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº012/13 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício financeiro de 2014 e dá outras providências que foi para Segunda 
Votação, financeiro de 2014 e dá outras Providências que foi para a Segunda 
votação, da Indicação Nº638/13 de autoria do Vereador Carlos Alberto da 
Silva Oliveira,    Indicação Nº640/13 de autoria da Vereadora Michelle 
Bianchini Biscácio,    Indicação Nº641/13 de autoria do Vereador Júlio Carlos 
Silva Badini, , , , dos ofícios Nº297/13 e Nº298/13 da Prefeitura Municipal de 
Macuco e dos telegramas do Ministério da Saúde. A palavra foi franqueada no 
Grande Expediente. No grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini o qual disse ter feito a indicação referente a Rua Mario 
Freire Martins por que havendo carro parado nas duas ruas dificulta a passagem 
do veículo e só dá passagem para um carro embolando todo o trânsito. O Vereador 
também chamou a atenção dos caminhões parados em frente a praça em frente ao 
ITAÚ, por que há uma semana atrás mais ou menos quase houve um acidente por 
que uma senhora foi atravessar e vinha um carro tirando toda a visão do 
motorista e com os caminhões ali correm o risco de causarem um sério acidente. 
Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. O Presidente 
colocou o Projeto de Lei Nº012/13 de autoria do Poder Executivo em tela em 
Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto de Lei em tela em sua Redação Final em Única Discussão e Votação os 
quais foram aprovados por unanimidade e vai à sanção. Em seguida o Presidente 
encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº638/13 de autoria do 
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira,    a Indicação Nº640/13 de autoria 



da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio e    a Indicação Nº641/13 de autoria 
do Vereador Júlio Carlos Silva Badini....     Não havendo mais nada a tratar o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a sessão, e eu Aline das Neves Joi Ferreira lavrei a presente ata que vai 
assinada pelo Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


