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

Aos dezessete dias do mês de março 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
aproveitou a oportunidade do Vice-Prefeito e o Secretário Diogo Latini na
Sessão Ordinária para parabenizar ambos e levar os parabéns ao Prefeito pelo
belíssimo Projeto que está vindo para o Município. Projeto este do jogador do
Flamengo Léo Moura. Uma escolinha que irá atender 400 crianças no
Município e tudo custeado pelo Governo do Estado. Uma escolinha que o Léo
Moura vai estar de 90 a 90 dias acompanhando as nossas crianças e quem sabe
daqui, estar saindo um futuro jogador de um grande clube profissional.
Parabenizou ao Diogo Latini ao Vice-Prefeito Marcelo e pediu para levarem
os parabéns da Casa de leis ao Prefeito por esse belíssimo Projeto, concluiu.
Em seguida solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Requerimento
Nº192/14 de autoria dos Vereadores, o qual concede Moção de Aplauso ao
senhor Carlito Victório Dias, da Indicação Nº690/14 de autoria do Vereador
Douglas Espíndola Borges, da Indicação Nº691/14 de autoria da Vereadora
Michelle Bianchini Biscácio. 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 colocou o Requerimento
Nº192/14 de autoria dos Vereadores o qual concede Moção de Aplauso ao
senhor Carlito Victório Dias em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade. Encaminhou a Indicação Nº690/14 de autoria do
Vereador Douglas Espíndola Borges e a Indicação Nº691/14 de autoria da
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio ao Chefe do Poder Executivo. O
Presidente registrou e agradeceu a presença do Presidente da Cooperativa
Silvio Marini. O Presidente disse que mesmo por ser uma sessão Ordinária ela
passa a ser uma sessão de muita importância para o Município. Uma sessão
histórica, principalmente para a família do Senhor Carlito, pois a Casa de Leis

aprovou uma Moção de Aplauso pelos seus 100 anos de idade e não é qualquer
um que chega a essa idade e accha muito difícil algum de nós chegarmos à idade
do senhor Carlito. O Presidente desejou os parabéns ao Senhor Carlito,
concluiu. Em seguida foi lido pelo Presidente Frank Monteiro Lengruber a
Moção de Aplauso e foi solicitado um representante da família para adentrar o
recinto com o senhor Carlito para que todos os Vereadores, junto com o VicePrefeito fizessem a entrega da Moção de aplauso. Após a entrega da Moção o
Presidente convidou o Vereador Júlio Carlos Silva Badini para ir a Tribuna em
nome da Câmara. Em seguida o Presidente convidou o Amarildo representando
a família do senhor Carlito para fazer o uso da palavra. O Presidente convidou
o Vice-Prefeito Marcelo Abreu Mansur para fazer o uso da palavra. Após as
explanações 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
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pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

