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Ata CMLVIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 

da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 

20 de maio de 2019, às 18h00 min, 

Na forma regimental; 

 

Aos vinte dias do mês de maio 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. Presente 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 servidora Manoela 

Fernandes Cardoso para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura   

do Projeto de Lei Nº 011/19 de autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues, Cássio Avelar 

Daflon Vieira e Júlio Carlos Silva Badini que dispõe sobre “Dá nome a academia ao ar livre 

localizada no Bairro Nova Macuco, município de Macuco, conforme especifica” que foi a 

Segunda Votação, da Indicação Nº1293/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 

Vieira, da Indicação Nº1295/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da 

Indicação Nº1296/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e do Ofício 

Nº0076/19 do Gabinete do Prefeito. 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 Nº011/19 de autoria dos Vereadores Diogo 

Latini Rodrigues, Cássio Avelar Daflon Vieira e Júlio Carlos Silva Badini 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. Encaminhou a Indicação Nº1293/19 e Indicação Nº 1295/19 abas de 

autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, e a Indicação Nº1296/19 do Vereador 

Diogo Latini Rodrigues ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o ofício Nº0076/19 do 

Gabinete do Prefeito e pediu a servidora Manoela que enviasse ofício comunicando o 

deferimento do mesmo. Antes de encerrar a sessão o Presidente disse que gostaria de falar 

com os amigos que o Programa da Rádio 94 FM está sendo feito todo mês, disse ainda que 

a data é marcada de acordo com a disponibilidade dos Vereadores, e que a data deste mês 

ficou marcada para  o dia 30, o Presidente também disse que colocou no grupo, que é um 

meio de comunicação entres os colegas e que é importante estarem participando. Disse que 



só queria deixá-los ciente da importância de estarem participando, concluiu. Não havendo 

mais nada a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu 

Manoela Fernandes Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente 

______________________ e pelo 1º Secretário _______________________. 


