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Ata da DCXXXVIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
13 de agosto de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos treze dias do mês de agosto de 2014, 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. 
Ausentes os vereadores Frank Monteiro Lengruber e Alan das Neves Joi. 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 Wilson Trallis Pereira o qual pediu a Casa que 
encaminhasse ao órgão responsável, a Secretaria de Obras, pois a Praça do 
morro Santos Reis está com a luz muito deficitária, estava apagada e 
colocaram um braço apenas de recurso, mas continua na situação de iluminação 
ruim. O vereador disse levar pedidos verbais a princípios de alguns moradores 
que se tomasse providências, visto que o local está muito propício pela questão 
de falta de luz às contravenções, drogas, enfim que a Casa encaminhasse o 
pedido a Secretaria de Obras que enviasse o pessoal da elétrica para que 
providenciasse uma iluminação Pública naquela praça onde ficam lazer de 
crianças que somente no período que começa a esquentar, enfim, ela está muito 
escura e perigosa de fato, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o 
uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente em exercício Marcos da 
Cunha Boquimpani solicitou a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio para 
assumir a cadeira do Primeiro Secretário, visto a ausência do Vereador Alan 
das Neves Joi. Em seguida solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do 
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de 
Resolução 003/14 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que 
dispõe sobre “Altera a Redação do Parágrafo Único do artigo 41 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Macuco, que foi para segunda Votação; do 
Ofício Gab. 0357/2014 da Prefeitura Municipal de Macuco; do Ofício 



SMMAUDC – Nº019/14 de autoria do Secretário Municipal de Meio 
Ambiente de Macuco e do Ofício SMO Nº006/14 de autoria do Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Públicos. A palavra foi franqueada ao Grande 
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande 
Expediente, o Presidente em exercício passou para Ordem do dia. Colocou o 
Projeto de Resolução 003/14 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira em Segunda Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 
Colocou o referido Projeto em sua Redação Final em Única Discussão e 
Votação, o qual foi aprovado por unanimidade e vai à publicação. Deferiu o 
pedido do Ofício SMMAUDC – Nº019/14 de autoria do Secretário Municipal 
de Meio Ambiente de Macuco o qual pede para fazer o uso do espaço físico da 
Câmara no dia 15 de agosto de 2014, às 17h. Não havendo mais nada a tratar 
o Vice-Presidente 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 
Vice-Presidente___________________________ e pelo 2º 
Secretário__________________________.     


