Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DLIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
24 de abril de 2013, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2013, 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. Foi lida a ata da
sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no
Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no
Pequeno Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou a
Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande
Expediente foi feita a leitura dos Ofícios Gab. 0240/13, Nº0241/13,
Nº0242/13 de autoria do Prefeito Municipal de Macuco, da Indicação
Nº617/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, da Indicação Nº
618/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº
619/13 e Nº620/13 ambas de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem
quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Frank
Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. O Presidente encaminhou ao
Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº617/13 de autoria do Vereador
Wilson Trallis Pereira, da Indicação Nº 618/13 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº 619/13 e Nº620/13 ambas de autoria
do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. O Presidente antes de encerrar a
sessão, de acordo com o Regimento Interno e pela solicitação de espaço de
Tribuna Livre convidou o Senhor Jalbi Rocha para que pudesse ir a Tribuna
fazer o uso da mesma pelo período de 20 minutos. Ao término da explanação
do Senhor Jalbi Rocha o Presidente Frank Monteiro Lengruber parabenizou o
mesmo pelo seu conhecimento e disse que aprendem muito quando param para
conversar. No Governo passado juntamente com o Prefeito Rogério Bianchini
puderam deixar Macuco em excelentes mãos em Brasília e pode conhecer o
Senhor Nabor Bulhões, um homem que pelo que passaram para ele parece que
mora na cidade de tão conhecedor da causa e Brasília o resultado com certeza
será positivo até por que nós já temos o relator ao nosso favor e mais o voto de

um ministro, mas infelizmente agora vai entrar novamente a questão do
mensalão e isso pode demorar ainda mais como demorou até agora, mas não é
preciso dizer que a Casa está à disposição até por que é uma causa mais do que
justa e todos querem acompanhar e participar. O Presidente agradeceu ao
Senhor Jalbi Rocha e deixou a Casa a disposição para próximas explanações e
próximos eventos estarem reunindo principalmente os jovens para conhecer a
história do Município, a história de quem começou, a história de quem está
continuando e a história que vai dar com certeza rumo a vitória para que
possam levar o Município ao caminho certo e a nossa verdadeira divisa. Não
havendo mais nada a tratar, o Presidente Frank Monteiro Lengruber
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Aline das
Neves Joi Ferreira lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

