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

Aos quatro 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.
Ausente o Vereador Wilson Trallis Preira. 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 Carlos Alberto da Silva
Oliveira o qual fez um agradecimento ao Deputado Luiz Martins pela chegada
da ambulância. O pedido foi do Vereador Douglas Espíndola Borges, Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, junto a ele os quais fizeram. Disse que estão aí para
trabalhar em prol do Município independente de palanque que foram eleitos.
Agora têm que buscar as parcerias e estarem unidos em prol do Município,
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual
deixou registrado o seu agradecimento ao Deputado Luiz Martins e enalteceu a
humildade do Prefeito em estar recebendo essa ajuda na verdade, de um
Deputado que subiu em palanque oposto ao do Prefeito e dos Vereadores da
mesma forma. Isso é uma demonstração de compromisso com o povo. Além da
humildade em estar demonstrando compromisso com o povo. Tem sua admiração e
seu reconhecimento. Agradeceu ao Deputado Luiz Martins que demonstra mais
uma vez o compromisso com o povo e a preocupação com a melhor saúde pública
para todo o povo. Deixou seu agradecimento tanto ao Prefeito Félix por aceitar
essa ajuda e ao Deputado Luiz Martins, concluiu. O Presidente da Casa
Vereador Frank Monteiro Lengruber, fez suas as palavras dos nobres colegas
Vereadores. Agradeceu em nome da Mesa Diretora e disse para levar um abraço
ao Deputado Luiz Martins. Pediu desculpas a população pelo atraso da sessão,
mas foi por uma boa causa justa para o Município. É uma ambulância 0Km
demonstrando o carinho e o respeito que o governador do Estado vem tendo com o
nosso Município, pois em seis meses é o sétimo veículo adquirido e parece que
Macuco vai ser contemplado com mais uma ambulância ainda esse ano, fruto de
um trabalho sério e honesto. Trabalho como o Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira (Tico-Tico) falou. Diferente de partido político um trabalho que todos
estão juntos, Câmara e Executivo buscando a solução ideal para o nosso
Município, concluiu. 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 da Indicação Nº660/13 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, do Decreto Nº728/13 da Prefeitura Municipal
de Macuco que dispõe sobre o funcionamento da Administração Municipal
Durante a VII Exposição Agropecuária de Macuco e dos Ofícios Gab.
Nº0350/13, Nº0351/13, Nº0352/13, Nº0353/13, Nº0354/13, Nº355/13,
Nº0401/13. 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 ao Chefe do Poder
Executivo a Indicação Nº660/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira. O Presidente comunicou que a Casa seguirá o Decreto Nº728/13. O
Presidente disse constar a Mesa o pedido de Tribuna Livre do Senhor Josias
Meirelles Estevão, deferido por esta Presidência para a data de hoje e disse
para que fosse constado em ata a não presença do solicitante, portanto
determinou o arquivamento do mesmo. 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__________________________.

