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Ata da DCCXX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
26 de outubro de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                            
 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 o Vereador Douglas Espíndola 
Borges, o Vereador Alan das Neves Joi e Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. Foi lida a ata 
da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. A palavra foi 
franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador 
Julio Carlos Silva Badini o qual disse que o que o levou a Tribuna hoje é falar sobre a rua 
Serafim de Barros no Morro dos Santos Reis, onde esteve lá e está se tornando um pouco 
perigosa porque a rua é um pouco estreita e a parte debaixo da rua o barranco está cedendo e 
então chegou lá, passou hoje e viu que a rua está rachando. O Vereador Júlio Carlos Silva 
Badini disse que gostaria que a Casa encaminhasse à Secretaria de Obras para que desse uma 
olhada e revisão, para ver o que pode ser feito para evitar, pois essa rua pode ceder e por ela ser 
muito estreita e só dar para passar um veículo, passa carro toda hora nela e tem casa embaixo 
também. Tem casas e moradores embaixo. O Vereador disse que queria que encaminhasse a 
Secretaria de obras para dar uma olhada, uma revisão para ver o que pode ser feito para evitar 
qualquer coisa da rua, concluiu.  Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no 
Pequeno Expediente o Presidente Frank Monteiro Lengruber, solicitou a Secretária Geral para 
que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a Leitura do 
Projeto de Resolução Nº011/15 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre “Estabelece 
normas de funcionamento da Câmara Municipal de Macuco, do    Decreto Nº843/15 que 
dispõe sobre o Expediente nas repartições Públicas Municipais para a Comemoração do 
dia do Servidor Público e dá outras providências, do    Ofício Nº029/15 SMA Secretaria 
Municipal de Administração (resposta Ofício Nº03/15 do Vereador Carlos Alberto da 
Silva Oliveira), do    Ofício Gab.0375/2015 da Prefeitura Municipal de Macuco (Resposta 
Indicação Nº741/15 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira), do    Ofício SMMAU 
nº059/15 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo    (Balancete),(Balancete),(Balancete),(Balancete),    do    Ofício 
Gab Nº0312/15 da Prefeitura    (Balancete(Balancete(Balancete(Balancete) e    Ofício do Ministério da Educação. A    palavra 
foi franqueada no Grande Expediente.  Não havendo quem quisesse fazer o uso da 
palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente 
encaminhou o Projeto de Resolução Nº011/15 de autoria do Poder Executivo à Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação. O Presidente comunicou que ficou transferido para 
dia 30 de outubro de 2015, sexta feira, a comemoração do dia do servidor público, ocasião 



em que não haverá Expediente nos órgãos e entidades da Administração Municipal e a 
Casa seguirá o Decreto nº843/15 do Prefeito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
Frank Monteiro Lengruber  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 1º 
Secretário__________________________.     


