Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DLXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
19 de junho de 2013, às 18h00 min,
Na forma regimental;

Aos dezenove dias do mês de junho 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 e o Vereador Júlio Carlos Silva
Badini. 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 Vereador Frank Monteiro
Lengruber solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº004/13 de autoria da
Mesa Diretora que Dispõe sobre a concessão de cartão Alimentação aos
servidores da Câmara Municipal que especifica, disciplina sua concessão e dá
outras providências, do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação referente ao Projeto de Lei Nº013/13 de autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre dá nome a Clínica da Família no bairro Barreira e dá outras
providências, do Requerimento 188/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon e dos Ofícios Gab.Nº0347/13, Nº0348/13 e Nº349/13 da Prefeitura
Municipal de Macuco.. 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
colocou o Requerimento Nº188/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em
seguida o Presidente Frank Monteiro Lengruber colocou o Parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº013/13 de
autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado
por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em Regime de Urgência
Urgentíssima o Presidente colocou o Projeto de Lei em tela em Única Discussão e
Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto em sua
Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade e vai à sanção. O Presidente colocou os Pareceres das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e

Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº004/13 de autoria da
Mesa Diretora em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por
unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em tela em Primeira Discussão e Votação
o qual foi aprovado por unanimidade e vai para Segunda Votação. O Presidente
antes de encerrar a sessão registrou e agradeceu a presença dos funcionários da
Casa, aos Vereadores, pois isso nada mais é do que o empenho dos funcionários e
dos Vereadores e juntos conseguiram poder estar dando esse cartão alimentação
aos funcionários da Casa. Em seis meses já implantaram o cartão alimentação.
Estará pagando amanhã o 13º salário dos funcionários que era pago no final de
julho e um abono de 50% também no salário dos funcionários já que irá ser pago
junto com a segunda parcela do 13º salário no final do ano. Isso é fruto de nossa
economia e trabalho e de todos os Vereadores e funcionários. Só tem a agradecer o
carinho e o apoio de todos na Casa que são os verdadeiros patrimônios da Casa e
sem eles nada disso seria possível. 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__________________________.

