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Ata da DCCLIX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
06 de junho de 2016, às 18h00 min,                                                                                                                                                     
Na forma regimental;   
                                                                          
Aos seis dias do mês de junho 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 Douglas 
Espíndola Borges por se encontrar em prisão cautelar. Ausente o Vereador Frank 
Monteiro Lengruber. 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 em exercício Cássio Avelar Daflon 
solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente.  No Grande 
Expediente foi feita a leitura da Indicação Nº754/16 de autoria do Vereador Júlio Carlos 
Silva Badini e da    Resposta do Jurídico da Casa, referente ao Requerimento de protocolo 
Nº057/16 de autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio. A palavra foi 
franqueada ao Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da palavra a 
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio a qual agradeceu a Assessoria Jurídica da Casa 
por ter respondido em tempo hábil o Requerimento que foi feito a respeito do Vereador e 
da perda do seu mandato. Acha que isso é de suma importância não só para os Vereadores 
terem um respaldo jurídico para  alguma ocorrência e também para a população estar 
ciente do que está acontecendo e de como funciona para não saírem falando besteira. 
Agora já sabem de acordo com isso, tudo como funciona, amparado na Lei e nos artigos, 
onde irão aguardar até quarta feira para ver o que vai ser resolvido,concluiu. Em seguida 
o Presidente em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira passou para Ordem do Dia. 
Encaminhou a Indicação Nº754/16 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini ao 
Chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada 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 
__________________________.     
 


