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Ata da DCCVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
19 de agosto de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 
Aos dezenove 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 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 Júlio Carlos Silva Badini o qual disse ir à tribuna para falar sobre o estado da 
quadra da volta que até estava conversando com o Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira e foi até uma indicação dele, porque ontem esteve lá e as telas estão arrebentadas, 
tem pedaço de cano caindo pra dentro da quadra e são crianças jogando e causa até um 
risco para as mesmas porque é muito perto a tela da quadra. O Vereador disse que acha 
necessário pelo menos consertar aquela parte da tela disse que conversando com o Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira o mesmo falou que já tem um Projeto para cobertura da 
quadra. O Vereador Júlio Carlos Silva Badini concedeu aparte ao Vereador Carlos Alberto 
da Silva Oliveira o qual o mesmo disse que segunda informação, na resposta da Indicação 
do Prefeito, até o acompanhando em uma viagem ao Rio de Janeiro o disse que existe um 
Projeto que está na Secretaria de Obras do Estado pedindo essa cobertura para essa 
quadra e reforma de toda a extensão da mesma na Volta do Umbigo. Esse Projeto não vai 
entrar esse ano que ele já disse e ficou para orçar para o ano que vem, tem uma 
contrapartida da Prefeitura aí, mas são coisas que já estão em andamento, concluiu. 
Voltou a fazer o uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini, o qual disse que 
isso é bom e agradece então ao Prefeito, mas também, se puder, pelo menos a parte da tela 
dar uma ajeitada para não correr o risco as crianças, até sair o projeto da quadra isso aí 
seria bom, concluiu. Em seguida o Presidente convidou a Segunda Secretária Vereadora 
Michelle Bianchi Biscácio para assumir a Secretaria. 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 do 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”que foi para segunda votação, do Projeto    de Lei Nº021/15 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre “Disciplina a participação do Município de Macuco  em 
consórcio Público, dispensa a ratificação do Protocolo de intenções e dá outras 
providências que foi para Segunda Votação e da Indicação Nº738/15 de autoria do 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini.    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 o Projeto de Lei Nº020/15 
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. Colocou o 
Projeto de Lei Nº021/15 de autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação 
o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou  a Redação Final do referido Projeto de Lei 
em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. Em 
seguida o Presidente encaminhou a Indicação Nº738/15 de autoria do Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini ao Chefe do Poder Executivo. 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 2º 
Secretário__________________________.     


