Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCXXIX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
04 de junho de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quatro dias do mês junho 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.
Ausente o Vereador Wilson Trallis Pereira, Vereador Douglas Espíndola
Borges e Vereadora Michelle Bianchini Biscácio. 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 Parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de obras Públicas e Serviços
Urbanos, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Educação,
Cultura, Turismo Esporte e lazer, Comissão Permanente de Meio Ambiente,
referentes ao Projeto de Lei Nº010/14 de autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre as Diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e
dá outras providências e da indicação Nº703/14 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira.. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. No
Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual falou sobre o atendimento que a Ampla vem proporcionando aos
munícipes e na verdade a Ampla bem mais do que a CEDAE é a empresa que
presta mais serviço ao nosso município e não é diferente em outros município
também. Na verdade ela está fechando ao meio dia e isso dificulta o
atendimento, pois tem gente que só pode na parte da manhã, mas tem gente que
só pode na parte da tarde. Mesmo não sabendo o motivo, pediria que a Casa
fizesse um ofício com a assinatura dos colegas. Não sabem o motivo, mas até
trariam para ficarem sabedores do motivo de fechar a parte da tarde. Pelo que
estão sabendo e informado é que o serviço é terceirizado e não é a própria
Ampla que faz esse atendimento ali. É válido fazerem um ofício para que volte
esse atendimento na parte da tarde, concluiu. Não havendo mais quem
quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Frank
Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. 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 Saúde e Assistência Social, Comissão de
Educação, Cultura, Turismo Esporte e Lazer e Comissão Permanente de Meio
Ambiente referentes ao Projeto de Lei Nº010/14 de autoria do Poder
Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por
unanimidade. Em seguida, colocou o Projeto de Lei em Primeira Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai para Segunda Votação.
Encaminhou a Indicação Nº703/14 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira ao Chefe do Poder Executivo e disse que é plausível a
reivindicação do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e solicitou a Secretaria
da Casa para que também faça um ofício desta Casa para Ampla, pois para
terem idéia essa semana, só esse mês que a carreta de cursos de padeiro ficou no
Rural Park a Prefeitura pagou R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reias) para a
manutenção e ficar ligada o dia inteiro. O Presidente disse para não ter dúvida
que o município paga muito bem a Ampla e paga em dia, e então é direito sim
de reivindicarem principalmente o que afeta diretamente a população, concluiu.
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__________________________.

