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

Aos quatorze dias do mês de outubro 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 Douglas Espíndola Borges o qual
apresentou um Requerimento Verbal baseado no artigo 106, Parágrafo 2º, Inciso
II do Regimento Interno da Casa pedindo a dispensa de leitura do Projeto de lei
Nº025/13 de autoria do Poder Executivo, devido a extensão do seu conteúdo,
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira para deixar
registrado o belíssimo trabalho que foi feito no final de semana, na festa das
crianças no Rural Park e foi extremamente bem organizada. Citou que a
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio estava lá. É motivo de aplauso e elogios e
parabenizou a todas as Secretarias, órgãos e todos que trabalharam. Foi
extremamente belíssima, parabenizou o Governo por essa ação, concluiu. A
palavra continuou franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo mais quem
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Vereador
Frank Monteiro Lengruber colocou o Requerimento Verbal do Vereador Douglas
Espíndola Borges solicitando a dispensa de leitura do Projeto de Lei Nº025/13 de
autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado
por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para que
fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura
do Projeto de Lei Nº025/13 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “a
Estrutura, processo de escolha e funcionamento do Conselho Tutelar do
Município de Macuco e dá outras providências, do Ofício Nº0049/13 da
Secretaria Municipal de Agricultura e do Ofício Gab. Nº 0682 do Poder
Executivo. 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 encaminhou o Projeto de Lei
Nº025/13 de autoria do Poder Executivo à Comissão de Finanças, Orçamento
e Fiscalização Financeira, Comissão de Constituição, Justiça e Redação e
Comissão de Saúde e Assistência Social e solicitou a Secretaria da Casa para

que envie todo o teor do Projeto para o email de todos os Vereadores para que
possam analisar e emitir seu Parecer. 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__________________________.

