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Ata da DCCXXXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
02 de março de 2016, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                            
 
Aos dois dias do mês de março 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 e 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 Vieira, solicitou a Secretária que fizesse a leitura do 
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº005/16 de autoria do Poder 
Executivo que dispõe sobre Alienação de bens do Município de Macuco e dá outras 
providências, do    Requerimento da Senhora Maria Rosângela da Silva Pires, referente a 
concessão do auditório da Câmara para o dia 08 de março, terça-feira, às 19h30min, para 
a apresentação  de uma homenagem em comemoração ao “Dia da Mulher”,  a ser realizado 
pelo PROJETO CRIANÇAS E JOVENS EM CANTO E EM CENA e do    Ofício SMF 
nº008/16 do Secretário Municipal de Fazenda.    A palavra foi franqueada no Grande 
Expediente. No Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis 
Pereira o qual enalteceu o pronto atendimento do secretário de fazenda Paulo Sérgio que 
se comprometeu na Casa em efetuar com agilidade, rapidez as quitações referentes a 
questão do INSS do nosso município e isso nos traz um conforto em saber que as coisas 
vem se regularizando os direitos cabíveis aos cidadãos e funcionários desta Casa e do 
Município de Macuco. O Vereador registrou e parabenizou uma obrigação cumprida, 
porém com rapidez e agilidade. Deixou registrado em ata que parabeniza ao Secretário 
pelo pronto atendimento ao ofício enviado e respondido, concluiu.  Não havendo mais 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente. O Presidente em exercício 
Cássio Avelar Daflon Vieira passou para Ordem do dia. Colocou o Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº005/16 de autoria do Poder 
Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou 



o referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em tela em sua Redação Final em Única Discussão 
e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. Deferiu o ofício da 
Senhora Maria Rosângela da Silva Pires, referente à concessão do auditório da Câmara 
para o dia 08 de março, terça-feira, às 19h30min.  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__________________________.     
 
 


