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Ata da DCCVI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
17 de agosto de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 
Aos dezessete dias do mês de agosto de 2015, 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. No Pequeno Expediente fez o uso da 
palavra o Vereador Júlio Carlos silva Badini, o qual justificou sua falta na sessão 
anterior, pois não estava em Macuco e não chegou a tempo. O Vereador agradeceu sobre a 
sua indicação da limpeza das manilhas localizadas na rua Douglas Faria Mellis, na Rua 
do grupo e que já foram feitas e hoje esteve com o Zequinha Portela e o Bada e ele disse 
que já foi concluída a obra. Agradeceu o empenho da Secretaria de Obras, concluiu.   Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente 
Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referentes ao Projeto de Lei 
Nº020/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre” Acerca da doação de plantas 
de arquitetura para fins de Projeto de Interesse Social no âmbito das Políticas Públicas de 
desenvolvimento Social, habitacional, ambiental e de ocupação e parcelamento do solo do 
município de Macuco e dá outras providências” e do Parecer da Comissão de Constituição, 
justiça e Redação referente ao Projeto    de Lei Nº021/15 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “Disciplina a participação do Município de Macuco de Macuco em 
consórcio Público, dispensa a ratificação do Protocolo de intenções e dá outras 
providências, da Indicação Nº737/15 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira e do Ofício CMDCA Nº07/15 da Presidente do CMDCA. A palavra foi 
franqueada no 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 os Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e 
Assistência Social referentes ao Projeto de Lei Nº020/15 de autoria do Poder Executivo 



em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o 
referido Projeto de Lei em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e foi para Segunda Votação. Colocou o Parecer favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº021/15 de autoria do Poder 
Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou 
o referido Projeto de Lei em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e foi para Segunda Votação. Encaminhou a Indicação Nº737/15 de autoria 
do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o 
ofício Nº07/15 da Presidente do Conselho Municipal da Criança e do adolescente o qual 
pede o espaço da Câmara para a eleição do Conselho Tutelar no próximo dia 04 de outubro 
de 2015. Em seguida o Presidente pediu a Secretaria da Câmara que informasse ao 
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.  Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Aline das 
Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 
Secretário__________________________.     
 
 


