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

Aos vinte e três 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 Douglas Espíndola Borges e Marcos da Cunha
Boquimpani. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade
pelos Vereadores presentes. 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 da Indicação Nº671/13 de autoria do Vereador Júlio Carlos
Silva Badini, do Ofício Gab. 0687/13, Nº0688/13, Nº0689/13, do Poder
Executivo, da SMO nº005/13 da Secretaria Municipal de Obras e do Decreto
Nº736/13 que dispõe sobre o funcionamento da administração Municipal
durante o dia do Funcionário Público e dá outras providências. 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 a Indicação Nº671/13 de autoria do Vereador Júlio
Carlos Silva Badini ao Chefe do Poder Executivo. O Presidente disse que
segunda-feira dia 28 de outubro será ponto facultativo, portanto a Casa segue
o Decreto do Executivo Municipal e de acordo com o calendário das sessões no
dia 28 seria a última sessão do mês, portanto a próxima sessão será no dia 04
de novembro no mesmo horário às 18 horas. O Presidente aproveitou a
oportunidade para lembrar aos Vereadores e aos presentes que no dia 24 de
outubro estarão realizando cerimônia de encerramento e entrega das premiações
dos jogos escolares do Município de Macuco no Plenário da Casa a partir das
17 horas. 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__________________________.

