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Ata da DCLXXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
18 de março de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                             
 

Aos dezoito dias do mês março 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. Ausentes os Vereadores Carlos 
Alberto da Silva Oliveira, Douglas Espíndola Borges, Frank Monteiro Lengruber e 
Marcos da Cunha Boquimpani. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por 
unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no 
Pequeno Expediente a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio o qual disse que em nome 
da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Macuco gostaria de agradecer a 
Cooperativa Regional Agropecuária de Macuco o qual os recebeu junto com a Comissão 
Popular que foi criada aqui em uma reunião, onde essa Casa fez o ofício pedindo uma 
visita e essa visita foi marcada para hoje. A Vereadora disse ainda que foram muito bem 
recebidos, ela e o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que são da Comissão de Meio 
Ambiente e que está encantada com a Cooperativa e acha que o munícipe que não visita, 
não tem a noção da proporção da Cooperativa e que é um motivo muito grande, disse que 
pelo menos para ela, ter a Cooperativa de Macuco. Disse que foram recebidos por técnicos, 
onde explicaram, mostraram tudo. Disse também que foram com o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente que é técnico na área, onde poderia também se tivesse algum problema 
estar aí tentando solucionar, mas achou que foi da maior clareza possível e está aqui para 
parabenizar a Cooperativa e agradecer pela recepção que os deram, concluiu.   Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o presidente 
em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura 
do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Ofício Gab. 
Nº0056/2015 da Prefeitura Municipal de Macuco e do Email do Gabinete do Prefeito 
Municipal de Macuco. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, e nem ordem do dia, o 
presidente em exercício agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu 
Janaina Pinheiro Felix Azevedo lavrei a presente ata que vai assinada pelo Vice-
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


