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

Aos trinta e um 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. Ausente o Vereador Alan das Neves Joi. Foi lida a ata da sessão
anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno
Expediente. O Vereador Wilson Trallis Pereira fez o uso da palavra dizendo
ter ido à Tribuna para requerer que a Casa faça um documento à Secretaria de
Obras para que providencie a iluminação melhorada na Praça da Reta, pois os
moradores o procuraram alegando até certo perigo, porque a Praça está muito
propícia a drogas e está sendo freqüentado de forma que não convém a
Sociedade. Pediu que a Secretaria de obras providenciasse uma visita para uma
possível melhoria da iluminação, assim como a saída da galeria de água que
está com entulho. O Vereador Wilson pediu para que fosse encaminhada à
Secretaria de Obras, uma vistoria para averiguar a real necessidade daquela
comunidade, concluiu. O Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou a
Secretaria da Casa que oficie a Secretaria de Obras através do Gabinete da
Presidência passando as informações solicitadas do Vereador Wilson trallis
Pereira. Logo após solicitou a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio para
assumir a cadeira da 1º Secretaria. 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 Projeto de Lei Nº006/14 de autoria do Poder Executivo que
dispõe “acerca da regulamentação para concessão de benefícios eventuais no
âmbito do Município de Macuco e dá outras providências que foi para
Segunda Votação, da Indicação Nº695/14 de autoria do Vereador Douglas
Espíndola Borges e do Ofício SME Nº006/14 de autoria da Secretaria
Municipal de Educação Macuco. 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
Projeto de Lei Nº006/14 de autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão
e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto em
sua Redação Final em Única Discussão e Votação, o qual foi aprovado por

unanimidade e vai à sanção. Encaminhou a Indicação Nº695/14 de autoria do
Vereador Douglas Espíndola Borges ao Chefe do Poder Executivo. O
Presidente deferiu o pedido do ofício nº006/14 de autoria da Secretaria
Municipal de Educação de Macuco, o qual solicita o espaço da Casa para
cursos promovidos pela Lafarge e solicitou a secretaria da Casa que comunique
a Secretaria de Educação. 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__________________________.

