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Ata da DCXLII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
27 de agosto de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2014, 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 solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Resolução 
Nº004/14 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre “Versa sobre 
impedimento a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio de participação na 
votação do Projeto de Decreto Legislativo Nº002/2013 de autoria da Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente à Prestação de 
Contas do Poder Executivo na Administração Financeira do Município de 
Macuco” e do Projeto de Decreto Legislativo Nº002/2013 de autoria da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira que dispõe sobre a 
Manutenção do Parecer Prévio favorável emitido pelo TCE-RJ nos autos do 
Processo TCE RJ 210-983-3/13, referente à prestação de contas do Poder 
Executivo do Município de Macuco, gestão 2012, tendo como responsável o Sr. 
Rogério Bianchini. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. No 
Grande Expediente fez uso da palavra o Vereador Alan das Neves Joi o qual 
pediu que colocasse o Projeto de Resolução Nº004/14 em Regime de Urgência, 
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande 
Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia. Colocou em Única 
Discussão e Votação o requerimento Verbal do Vereador Alan das Neves Joi 
referente ao Projeto de Resolução nº004/14 que “Versa sobre impedimento a 
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio de participação na votação do Projeto 



de Decreto Legislativo Nº002/2013 , de autoria da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira referente à Prestação de Contas do Poder 
Executivo na Administração Financeira do Município de Macuco” para que 
seja tramitada em Regime de Urgência, o qual foi aprovado por unanimidade. 
Colocou o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 
Projeto em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. 
Colocou o referido Projeto em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade. Colocou o Projeto de Resolução nº004/14 em sua Redação 
Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e 
vai a publicação. O Presidente solicitou a Secretária da Casa para pegar o 
ciente da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio para dar prosseguimento na 
votação das contas do exercício de 2012. Em seguida colocou o Projeto de 
Decreto Legislativo Nº002/14 de autoria da Comissão de Finanças, 
Orçamentos e Fiscalização Financeira que dispõe sobre a Manutenção do 
Parecer Prévio favorável emitido nos autos do Processo TCE RJ 210-983-3/13, 
referente à prestação de contas do Poder Executivo do Município de Macuco, 
gestão 2012, tendo como responsável o Sr. Rogério Bianchini. O Presidente 
disse que a Votação seria em ordem alfabética e o Vereador que for favorável 
ao Decreto Legislativo, ou seja, pela manutenção do Parecer favorável do 
Tribunal votar favorável ao Decreto Legislativo e o Vereador que optar pela 
rejeição do Parecer do Tribunal votar contrário ao Projeto de Decreto 
Legislativo. Em seguida o Presidente perguntou como Vota o Vereador Alan 
das Neves Joi, o qual o mesmo votou pela aprovação do Projeto de Decreto. 
Perguntou como Vota o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual o mesmo 
votou pela aprovação do Projeto de Decreto. Perguntou como Vota o Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual o mesmo disse votar pela reprovação do 
Projeto. Como Vota o Vereador Douglas Espíndola Borges, o qual o mesmo 
votou pela reprovação do Decreto. O Presidente Frank Monteiro Lengruber 
solicitou o Vice-Presidente Marcos da Cunha Boquimpani para assumir a 
cadeira da Presidência emitir seu voto. O Presidente em exercício Marcos da 
Cunha Boquimpani perguntou como vota o Vereador Frank Monteiro 
Lemgruber o qual o mesmo votou favorável à aprovação do Decreto. Em 
seguida o Presidente em exercício Marcos da Cunha Boquimpani convidou o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber para reassumir a cadeira da Presidência. 
O Presidente Frank Monteiro Lengruber, após reassumir a Presidência, deu 
continuidade a votação do referido Projeto de Decreto Legislativo e perguntou 



como Vota o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual o mesmo votou pela 
aprovação do Decreto. Como vota o Vereador Marcos da Cunha Boquimpani, o 
qual o mesmo votou pela aprovação do Decreto. Como Vota o Vereador Wilson 
Trallis Pereira o qual o mesmo votou pela aprovação do Decreto. O Presidente 
comunicou que o Decreto Legislativo Nº002/13 foi aprovado e a manutenção 
das contas do Parecer prévio emitido nos autos do processo do Tribunal de 
Contas referente a Prestação de contas do Poder Executivo do Município de 
Macuco gestão 2012 teve os votos favoráveis de seis Vereadores e dois 
Vereadores Votando contra. Comunicou também que o referido Decreto vai a 
publicação e logo em seguida será feita a comunicação do Chefe do Poder 
Executivo e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo 
mais nada a tratar o Presidente 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__________________________.     


