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

Aos onze dias do mês de Março 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. Presentes todos os
Vereadores. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A
palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso
da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse justificar sua falta na
sessão anterior por questões de saúde, pois não estava se sentindo muito bem e por
isso não pode comparecer na sessão anterior, concluiu. O Presidente Frank Monterio
Lengruber considerou justificada a falta do Vereador Júlio Carlos Silva Badini.
Fez o uso da palavra a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio a qual Justificou sua
falta na sessão anterior, pois estava com o seu filho internado no pronto
atendimento e o Vereador Alan das Neves Joi estava presente e então não pode
comparecer, concluiu. O Presidente também considerou justificada a falta da
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio que ligou antes da sessão, concluiu. Fez o
uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira dizendo que de uma forma muito
carinhosa gostaria de acolher a juventude que se fez presente na Casa. E de uma
maneira muito brilhante, coordenados pelo nosso íntimo Juninho, acompanhado do
Raul. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse para os Jovens, que primeiro é muito
importante a presença deles na Casa e alegra muito a Casa de Leis quando
percebemos que jovens estão interessados em participar deste espaço público que se
refere na verdade a tratar do assunto do futuro deles. É muito importante para os
jovens estarem acompanhando de perto o que acontece nesta Casa de Leis, pois de
alguma forma estão tratando exatamente do futuro deles. Deixou o seu
agradecimento muito especial e um convite para que façam sempre que possível
presença na Casa de Leis, por que hoje de uma forma direta estão cuidando do
futuro deles e quem sabe amanhã algum deles poderá está na Casa sentados
decidindo pelos Vereadores e se Deus permitir numa terceira idade. É muito
importante e muito belo que nasça na data de hoje, como cresça no coração deles esse
interesse de se empenharem em saber o que a Casa de Leis está fazendo e tratando
bem o futuro deles. O Vereador Wilson Trallis Pereira agradeceu a presença dos
jovens e concluiu. Não havendo mais 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 do Projeto de Lei Nº009/13 de autoria do Poder Executivo que altera
o quantitativo de cargos do concurso Público Municipal da administração Direta,
criada pela lei 583/11, que identifica e dá outras providências, do Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Parecer da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira e Parecer da Comissão de Saúde e Assistência
Social referentes ao Projeto de lei Nº008/13 de autoria do Poder Executivo que
autoriza a concessão de subvenção ao Hospital de Cantagalo e dá outras
providências, do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão
de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei
Nº007/13 de autoria do Poder Executivo que Cria o Projeto Guarda Mirim
Ambiental no âmbito do Município de Macuco e dá outras providências, da
Indicação Nº575/13 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini e da
Indicação Nº577/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. A
palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o
uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. O
Presidente colocou os Pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de
Lei Nº007/13 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os
quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida, por se tratar de Projeto de Lei
em Regime de Urgência, o Presidente colocou o mesmo em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em sua
Redação Final o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. Colocou os
Pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira e Saúde e Assistência Social referentes ao
Projeto de Lei Nº008/13 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida, por se tratar de
Projeto de Lei em Regime de Urgência, o Presidente colocou o mesmo em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei
em sua Redação Final o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. Em
seguida encaminhou o Projeto de Lei Nº009/13 de autoria do Poder Executivo à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. O Presidente
encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº575/13 de autoria
Vereador Júlio Carlos Silva Badini e Indicação Nº576/13 de autoria do Vereador e
Cássio Avelar Daflon Vieira. Antes de encerrar a sessão o Presidente Vereador
Frank Monteiro Lengruber parabenizou ao Sargento magno e o Raul Carapeba pelo
brilhante trabalho frente a Guarda Mirim e aos Jovens que aproveitem este
momento, tenham sucesso nesta empreitada e isso aí é o futuro deles como disse o
Vereador Wilson Trallis Pereira. Disse para estarem sempre presentes na Casa por
que é nela que se decide o futuro do município e o dos jovens. Disse para

aproveitarem esta oportunidade, agarrarem com força e que tenham sucesso nesta
nova caminhada. O Presidente Frank Monteiro Lengruber parabenizou a Secretária
de Cultura Professora Catarina Fellows que está sempre presente em todas as
sessões, pelo belíssimo evento no Dia Internacional das Mulheres e pediu a mesma
que levasse os parabéns de toda a Casa as demais Secretárias que tiveram envolvidas
na organização do evento. O Presidente registrou a presença do Ex Prefeito do
Município Rogério Bianchini. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente
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
1º
Secretário__________________________.

