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

Aos dezesseis 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.
Ausente o Vereador Alan das Neves Joi. 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, Comissão de
Finanças, orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e
Assistência Social referentes ao 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, da
Indicação Nº668/13 de autoria do Vereador Marcos da Cunha Boquimpani,
da Indicação Nº669/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira,, do
Ofício Nº0684/13, Nº0685/13 e Nº0686/13 do Poder Executivo e do
Memorando Nº169/13 do Secretário Municipal de Esporte e Lazer. A palavra
foi franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da
palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira dizendo que além da justificativa
citada pela Secretária com relação à indicação queria que a Casa de Leis junto
ao Prefeito para que haja empenho para trazer para Macuco Posto
atendimento orientado da Receita Federal sabendo que além dos benefícios
voltados para a Comunidade assim como os municípios vizinhos. O Vereador
Wilson Trallis Pereira deixou alguns dos serviços oferecidos pela Receita para
viabilizar e atender as necessidades e a importância deste Posto em Macuco.
Alguns dos Serviços que são oferecidos pela Receita Federal além dos
adiantamentos de serviços, cálculos da emissão do DARF pessoa física, junto a
procuradoria Geral da fazenda Nacional, pessoa física e jurídica, cálculo e
emissão de GPS que é a Guia de Previdência Social, emissão do DASMEI que
é o carnê de pagamento do Microempreendedor individual, comprovante de
inscrição de CPF, consulta a situação cadastral do CPF, Consulta a situação

cadastral do imóvel Rural ITR, inscrição do CPF via Web, regularização do
CPF via web, certidão negativa de débito ACND conjunta, certidão negativa
de débito junto a previdência, certidão negativa de imóvel Rural, Consulta e
restrição do IRPF (Imposto de Renda de pessoa Física), Parcelamento
simplificado do PGFN (Consulta em andamento do Processo Administrativo),
demonstração sobre informações do conteúdo do Site da própria Receita
Federal. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse que vê como muito
importante para o governo, o Legislativo e o Município. O Vereador pediu o
empenho dos nobres colegas da forma que for cabível para que se dirijam ao
Prefeito basta um requerimento dizendo eu aceito e eu preciso, visto que esse
andamento já está um pouco adiantado junto a membros da Receita Federal.
Deixou registrado na Casa a importância de conseguirem obter um posto em
Macuco da Receita Federal, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o
uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia.
O Presidente colocou os Pareceres favoráveis da Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Constituição, Justiça e
Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social, referentes ao Projeto de Lei
Nº025/13 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o
qual foi aprovado 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 encaminhou a Indicação Nº668/13 de autoria
do Vereador Marcos da Cunha Boquimpani e Indicação Nº669/13 de autoria
do Vereador Wilson Trallis Pereira ao Chefe do Poder Executivo. 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
2º
Secretário__________________________.

