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Ata da DCLXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
01 de dezembro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Ao primeiro dia do mês dezembro 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 Carlos Alberto da Silva Oliveira e Douglas Espíndola 
Borges. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. Fez uso 
da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o 
qual disse que até pela empolgação de ter participado do 1º Fórum de 
Desenvolvimento Regional sobre o consórcio dos Municípios, disse que acha 
que todos que participaram também ficaram empolgados com as soluções que 
foram apresentadas pelos Municípios, principalmente do Estado de Minas, que 
já usam do consórcio para administrar, para gerenciar seus Municípios. Na 
verdade quem esteve presente, tem certeza que ficaram encantados com isso. O 
Vereador disse que veio para deixar registrado aqui a iniciativa do Prefeito de 
sair do Município de Macuco e ir até o Estado de Minas para poder visitar um 
consórcio, um Município onde o Prefeito é o Presidente da Confederação 
Nacional dos Consórcios e vê nessa iniciativa do Prefeito, buscando o 
equilíbrio para administração do nosso Município, uma visão de 
desenvolvimento do Município e acima de tudo o bem estar do nosso povo. Ele 
deu essa demonstração e isso foi falado lá, todos elogiaram a sua conduta, ele 
juntamente com o Prefeito de Cordeiro. O Vereador acha que o que foi 
apresentado lá, acredita que seja não solução, mais caminhos para uma 
administração melhor, para uma melhor saúde, para desenvolver turismo no 
Município. Acha que o dia de hoje foi um marco na administração e foi falado 
na necessidade do papel da Câmara Municipal nesse contexto todo de 
consórcio. Na verdade não foi conversado isso aqui, mas tem certeza que essa 
Casa vai estar pronta para aprovar qualquer mensagem que for mandada para 
essa Casa em relação ao consórcio. O Vereador parabenizou o Prefeito Félix 
Monteiro Lengruber, o Prefeito de Cordeiro e todos os Prefeitos que tomaram 
essa iniciativa e o Prefeito Félix que trouxe isso para dentro do Município de 
Macuco, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no 


