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

Aos dois dias do mês de setembro 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
parabenizou o Prefeito Félix Monteiro Lengruber pela indicação e escolha do
Secretário de Obras Sr. Niraldo Menezes e deixou também seus parabéns a ele
pelo excelente trabalho que ele vem desempenhando frente à Secretaria. Sabe que
os recursos destinados a parte de obras são poucos, mas ver que tem
desempenhado um trabalho com bastante desempenho e vontade. Deixou seus
parabéns pelo excelente trabalho que o Secretário de Obras tem realizado nesta
Secretaria. Não havendo mais 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 Projeto Nº020/13 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre o Plano Plurianual para o perímetro 2014/2017, do
Projeto de Lei Nº017/13 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre
“Desafeta imóvel Público municipal e autoriza a sua permuta por outro de
propriedade particular e dá outras providências que foi para a Segunda
Votação, do Ofício Nº003/13 do SEBRAE, da Indicação Nº659/13 de autoria
do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e do Ofício SMMAUDC Nº030/13
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macuco. 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, de acordo com o Regimento interno em seu artigo 195 encaminhou
o Projeto de lei Nº020/13 de autoria do Poder Executivo à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação e comunicou aos Vereadores que os anexos do
Projeto encontram-se a disposição dos mesmos na Secretaria da Casa e disse que
os Vereadores que quiserem será encaminhado por email e é só deixar o email na
Secretaria da Casa por ser um projeto bem robusto. Em seguida colocou em
Segunda Discussão e Votação o Projeto de Lei Nº017/13 de autoria do Poder

Executivo o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o Projeto
de Lei em tela em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade e vai a sanção. Encaminhou ao Chefe do Poder
Executivo a Indicação Nº659/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira. Deferiu o ofício Nº003/13 do SEBRAE para o uso do espaço físico da
Câmara nos dias 16 e 17 de setembro de 2013 das 13h00 às 15h00. Em seguida
solicitou a Secretaria que encaminhe ofício ao SEBRAE comunicando o
deferimento. 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__________________________.

