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

Aos dezoito 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. 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 dos
Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de
Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer, Comissão Permanente de Meio Ambiente e Comissão de Saúde
e Assistência Social referentes ao do Projeto de Lei Nº020/13 de autoria do
Poder Executivo que “dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de
2014/2017”, do Projeto de Lei Nº023/13 de autoria do Poder Executivo que
autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Município de
R$120.000,00 para o fundo Municipal de saúde, do Projeto de Lei Nº024/13
de autoria do Poder Executivo que autoriza o Chefe do Poder Executivo a
disponibilizar Microcomputadores para os 15 melhores alunos da Rede Pública
Municipal de Ensino e dá outras providências, Indicação Nº664/13 de autoria
do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, dos Telegramas do Ministério da
Saúde e do Ofício SME Secretaria Municipal de Educação nº66/13. A palavra
foi franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da
palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira para exaltar a belíssima idéia do
Executivo, pois o Projeto de Lei Nº024/13 que tem a possibilidade de
disponibilizar computadores para os jovens é excelente e vai estimular outros
alunos a lutarem por essa conquista. A princípio vai reverter essa idéia de que
os alunos estão cada vez mais se esfriando na intenção de buscar conhecimento
e estudo. Percebem isso no dia-dia que cada dia os jovens estão se esfriando na
busca de conhecimento. Parabenizou na tribuna o nosso executivo porque
simplesmente é excelente a idéia, concluiu. A palavra continuou franqueada ao

Grande Expediente. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra
no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente
informou aos Vereadores que por ser lei Orçamentária é matéria única e por isso
a Casa não pode votar nenhum outro Projeto que não seja a matéria
orçamentária. Terão a pauta bloqueada neste Projeto nº020/13 de autoria do
Poder Executivo na sessão e na próxima sessão, sendo que na quarta-feira dia
25 de setembro a mesa reabre a pauta para votar os demais Projetos, inclusive o
Projeto da Folia de Reis. Em seguida o Presidente colocou os Pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas e
Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer,
Comissão Permanente de Meio Ambiente e Comissão de Saúde e Assistência
Social referentes ao Projeto de lei Nº020/13 de autoria do Poder Executivo em
Única Discussão e Votação os quais foram aprovados 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. Encaminhou o
Projeto de Lei Nº023/13 de autoria do Poder Executivo à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social.
Encaminhou o Projeto de lei Nº024/13 de autoria do Poder Executivo à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer. Encaminhou a Indicação Nº664/13 de autoria do
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira ao Chefe do Poder Executivo.
Deferiu o Pedido do ofício Nº66/13 de autoria da Secretaria Municipal de
Educação solicitando o espaço da casa para o dia 30 de setembro e solicitou a
Secretaria da Casa que informe a secretária de Educação. 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__________________________.

