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Ata da DCCLII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
09 de maio de 2016, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                            
Aos nove dias do mês de maio 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, Vereador Frank Monteiro Lengruber e Vereador Carlos Alberto da 
Silva Oliveira. Foi lida a ata da Sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra 
foi franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o 
Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse ter ido a Tribuna para simplesmente 
parabenizar e agradecer ao pronto atendimento e a rapidez com que já foi resolvida a 
questão daquele declive na calçada. Deixou registrado que foi rapidinho e deixou 
registrado o agradecimento ao Bada, Fabinho e a Secretaria de Obras porque já está 
sanado o problema por hora. Deixou registrado o belo atendimento que foi feito por parte 
da Prefeitura e da Secretaria responsável, concluiu. Não havendo mais quem quisesse 
fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente em Exercício Cássio Avelar 
Daflon Vieira solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No 
Grande Expediente foi feita a leitura do    Ofício Gab Nº0096/16 de autoria do Prefeito 
Municipal de Macuco. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Não havendo 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente o Presidente em exercício 
Cássio Avelar Daflon Vieira encaminhou o ofício Nº0096/16 de autoria do Poder 
Executivo às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social e 
comunicou que esse ofício é em relação ao requerimento feito para tirar as dúvidas que os 
Vereadores tinham com relação ao Projeto de Lei Nº007/16 que dispõe sobre autoriza a 
abertura de crédito especial no orçamento. Nada mais é do que sobre a dúvida que tiveram. 
Não disse que vai sanar a dúvida, mas em relação às perguntas e o que foi questionado, 
acha que vai procurar ajudar aos Vereadores. Disse que está sendo anexado às Comissões e 
também a cópia na íntegra de todo o ofício, a Casa encaminhará ao email dos Vereadores, 
concluiu. Não havendo mais nada a tratar o Presidente 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 Presidente___________________________ e 
pelo Primeiro Secretário __________________________.     


