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Ata da DCXXX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
 09 de junho de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos nove dias do mês junho 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. Ausente o 
Vereador Marcos da Cunha Boquimpani. 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 solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei 
Nº010/14 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as Diretrizes 
orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências e da 
que foi para Segunda Votação e do convite da inauguração do UBS Octacílio 
Lattanzi e lançamento da pedra fundamental do Hospital de Macuco no dia 
13 de junho de 2014.    A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Não 
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. Colocou o 
Projeto de Lei Nº010/14 de autoria do Poder Executivo em Segunda 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.  Não havendo mais nada a tratar o 
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 
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


