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Aos onze dias do mês de novembro 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 e Vereador Frank Monteiro Lengruber. Foi lida a ata da sessão 
anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. 
No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini, o qual 
disse comunicar sobre o seu pedido da rua Serafim de Barros no Morro e essa semana 
esteve reunido, praticamente ontem com a defesa civil, o responsável e procurou também a 
secretaria de obras e eles se reuniram e ficaram de semana que vem estarem solucionando o 
problema da rua Serafim de Barros, onde tem um barranco, está muito perigoso e está 
correndo risco, pois tem uma casa embaixo e eles ficaram de semana que vem irem para lá e 
resolverem o caso, 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 para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente 
foi feita a leitura do    Projeto de Lei Nº023/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre “Estima a receita e fixa despesa do Município de Macuco para o exercício financeiro 
de 2016”que foi para segunda Votação e do convite do Conselho Municipal Antidrogas. 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. O Presidente colocou o    Projeto de Lei Nº023/15 de autoria do Poder 
Executivo que dispõe sobre “Estima a receita e fixa despesa do Município de Macuco para 
o exercício financeiro de 2016” em 2º Discussão e Votação os quais foram aprovados por 
unanimidade. Colocou o referido Projeto em sua Redação Final em Única Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. O Presidente em exercício 
antes de encerrar a sessão, disse que queria junto aos colegas reforçar esse convite do 
Conselho Municipal ante drogas. A Comissão de segurança Pública e Combate as drogas 
esteve reunida com o Conselho e foi muito proveitoso, uma reunião boa, o Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini que faz parte da Comissão participou também. Disse que avançou 
muito o relacionamento do Conselho com a Câmara, porque isso na verdade não existia. 
Quis junto aos colegas reforçar esse convite. Seria muito importante para que se 



pudéssemos estar lá todos juntos nessa reunião. Que vai ser a primeira de muitas, porque o 
conselho está. Acha que é o pouco que a princípio agente pode fazer e lá agente indo 
surgem as idéias e motivação, então é importante a presença, se puderem ir, concluiu.   
Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira  
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 Vice-
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


