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Ata da DCCLXXXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
07 de novembro de 2016, às 18h00 min,                                                                                                                                                     
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos sete dias do mês de novembro de 2016, 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 ao Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra 
no Pequeno Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou o Vereador 
Marcos da Cunha Boquimpani para tomar assento na primeira secretaria. Em seguida 
solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
Finanças, orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Educação, Cultura, 
Turismo, Esporte e lazer referentes ao Projeto de Lei Nº014/16 de autoria do Poder 
Executivo que dispõe sobre, Estima a receita e fixa a despesa do município de Macuco 
para o exercício financeiro de 2017.  A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. 
Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente o Presidente 
passou para Ordem do dia. O Presidente colocou os pareceres referentes ao projeto de lei 
Nº014/16 de autoria do Poder Executivo em Primeira Discussão e Votação os quais 
foram aprovados por unanimidade. O Presidente colocou o Projeto de Lei Nº014/16 de 
autoria do Poder Executivo em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e foi para a Segunda Votação. Não havendo mais nada 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 __________________________.    
 
 
 
 

  

 


