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Ata da DLXXXII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
23 de setembro de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 
 

Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 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 Vereador 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 Nº020/13 de autoria do Poder Executivo que “dispõe 
sobre o Plano Plurianual para o período de 2014/2017” que foi para a Segunda 
Votação e do Memo Spode / Nº001/2013- SPODE. 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 
informou aos Vereadores que por ser lei Orçamentária é matéria única do dia 
devido ao Regimento Interno da Casa. Colocou o Projeto de Lei Nº020/13 de 
autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em sua Redação 
final em única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai 
a sanção. Deferiu o Pedido do Memo/Spode Nº001/2013 da Acessoria de 
indústria e Comércio solicitando o espaço da casa para o dia 24 de setembro das 
18 às 19 horas e solicitou a Secretaria da Casa que informe a referida Acessoria  
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__________________________.     


