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Ata CMXXXIX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
27 de fevereiro de 2019, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Macuco, localizada na Travessa Mercedes Monteiro Machado nº43, na 
cidade de Macuco, neste Estado. Presentes todos os Vereadores. A Ata da Sessão anterior 
foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente 
José Luiz Estefani Miranda Filho franqueou a palavra ao Pequeno Expediente. Não 
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente solicitou 
a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente 
foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº005/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre “Dá nome ao “Cantinho da Criança de Macuco” e dá outras providencias” que foi 
para Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº006/19 de autoria do Poder Executivo que 
dispõe sobre “Altera os artigos 8º e 10 da Lei 661/13 que cria o Projeto Guarda Mirim no 
âmbito do Município de Macuco e dá outras providências” que foi para Segunda Votação, 
do Projeto de Lei Nº009/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá nome ao 
Abrigo Municipal de Macuco e dá outras providencias” que foi para Segunda Votação, do 
Projeto de Lei Nº010/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá nome a 
quadra poliesportiva neste Município e dá outras providencias” que foi para Segunda 
Votação e do Projeto de Lei Nº011/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre 
“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$40.571,82 às dotações 
constantes no orçamento do Município de Macuco no exercício de 2019” que foi para 
Segunda Votação. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do 
Dia. Colocou o Projeto de Lei Nº005/19 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 foi a promulgação. Em seguida colocou o Projeto de Lei Nº006/19 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 foi a promulgação. Em seguida colocou o Projeto de Lei 
Nº009/19 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 foi a promulgação. Em seguida 
colocou o Projeto de Lei Nº010/19 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 foi a 
promulgação. Em seguida colocou o Projeto de Lei Nº011/19 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 foi a promulgação. Não havendo mais nada a tratar o Presidente 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 Presidente___________________________ e 
pelo 1º Secretário __________________________. 
 


