Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCXX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
05 de maio de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;

Aos cinco dias do mês maio 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 Marcos da Cunha Boquimpani. 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 Wilson Trallis
Pereira o qual disse ter ido a tribuna para parabenizar o Executivo pela
incidência de munícipes que estão chegando agradecidos e felizes pelo IPTU ter
tido uma redução de valor. Parabenizou também a Secretaria de Fazenda e a
área de Tributos e o esposo da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio fez um
belo trabalho. É bom que registre esses fatos, pois reclamações ouvem no diadia e qual governo que não tem, mas tem que colocar e ênfase a alegria do povo,
que está feliz por que tem o imposto do IPTU reduzido. Pediu que a casa
oficializasse a Secretaria responsável, de meio ambiente ou Obras, pois estão
com problema no Parque infantil na praça do centro. Alguns brinquedos
quebrados, pregos expostos sobressaindo ao nível da madeira, pondo em risco
uma criança que possa está escorregando cortando a perna com prego e
parafuso enferrujado. Pediu para que fosse oficializada a secretaria competente
para que façam reparos com emergência na praça de brinquedos do Centro de
nossa cidade, concluiu. Não havendo mais 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 referente ao
Projeto de Decreto Legislativo Nº001/13 de autoria da Mesa Diretora que
dispõe sobre: Concede título de Cidadão Macuquense ao Excelentíssimo Sr.
Governador do Estado do Rio de Janeiro Luiz Fernando de Souza Pezão, do
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de
Decreto Legislativo Nº001/14 de autoria do Vereador Frank Monteiro
Lengruber que dispõe sobre: Concede Título de Cidadão Macuquense ao
Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Aureo Lídio Moreira Ribeiro, do Projeto
de Lei Nº003/14 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que
dispõe sobre Concede Título de Cidadão Macuquense ao Exmo. Senhor

Deputado Estadual Luiz Martins, da Indicação Nº699/14 e Nº670/14 ambas
de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges e do Convite da Câmara de
Duas Barras. 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 o Projeto de Decreto
Legislativo Nº003/14 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Colocou o Parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Decreto Legislativo
Nº001/13 de autoria da Mesa Diretora em Única Discussão e Votação o qual
foi aprovado por unanimidade. Colocou o projeto de Decreto em 1º Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai para Segunda Votação.
Em seguida o Presidente Frank Monteiro Lengruber convidou o 1º Secretário
Vereador Alan das Neves Joi para assumir a cadeira da Presidência e deliberar
Projeto de Drecreto Legislativo de sua autoria. O Vereador Alan das Neves Joi
assumiu a cadeira da Presidência e colocou o Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, referente ao Projeto de Decreto Legislativo
Nº001/14 de autoria do Vereador Frank Monteiro Lengruber em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto
de Decreto em 1º Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e
vai para Segunda Votação. Em seguida o Presidente em exercício Vereador
Alan da Neves Joi convidou o Presidente Frank Monteiro Lengruber para
reassumir a cadeira da Presidência. Reassumiu os trabalhos o Presidente Frank
Monteiro Lengruber e encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo Nº003/14
de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira à Comissão de
Constituição, justiça e Redação. Encaminhou as Indicações Nº699/14 e
700/14 ambas de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges ao Chefe do
Poder Executivo. 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__________________________.

