Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLXII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
12 de novembro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos doze dias do mês novembro 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. 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 Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretária Geral que fizesse
a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do
Parecer do Consultor Jurídico Lucas Monnerat Lessa e do Parecer Prévio da
Prestação de Contas da Administração Financeira do Município de Macuco –
Processo TCE/RJ 205.262-8/12 do exercício de 2011 do Senhor Rogério
Bianchini. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da
palavra no Grande Expediente o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual
parabenizou o presidente Frank Monteiro Lengruber pela coragem de colocar
as Contas em votação o que faltou na presidência passada, diga-se de
passagem, uma coisa normal, corriqueira. O Vereador deixou uma pergunta em
aberto, no ar para os vereadores, para os munícipes, e falou que quem tivesse a
resposta poderia usar a tribuna para responder. Porque as contas não foram
votadas na legislatura passada? O Vereador disse ainda que em franca
campanha o ex-prefeito Rogério Bianchini foi adversário direto do expresidente e gostaria de saber a explicação, quem tiver a explicação, expresidente ou qualquer munícipe. Porque essas contas ficaram engavetadas na
presidência, na legislatura passada? Concluiu. Não havendo mais quem
quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o presidente agradeceu
as palavras do Vereador Douglas Espíndola Borges e disse que faz mais que a
obrigação cumprir o papel de legislador e presidente dessa Casa em colocar as
contas em votação, concluiu. O presidente passou para ordem do dia.
Encaminhou o Parecer Prévio da Prestação de Contas da Administração
Financeira do Município de Macuco – Processo TCE/RJ 205.262-8/12 do
exercício de 2011 do Senhor Rogério Bianchini a Comissão de Finanças,

Orçamento e Fiscalização Financeira para que no prazo de 15 dias emita seu
parecer favorável ou não para que seja formulado o Decreto Legislativo para
dar prosseguimento ao julgamento das contas. Não havendo mais nada a tratar
o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu
Janaina Pinheiro Felix Azevedo lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente___________________________ e pelo 1º Secretário
__________________________.

