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Ata da DCLXIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
19 de novembro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos dezenove 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. 
Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Douglas Espíndola 
Borges o qual disse trazer boas notícias e gostaria de fazer um agradecimento 
em nome do Município, em nome da Câmara e de todo povo de Macuco ao 
Deputado Áureo, que destinou R$900.000,00 (novecentos mil reais) para o 
hospital e o dinheiro já se encontra na conta do Município justificando aí os 
novecentos votos que recebeu, diferente de outros que levam os nossos votos e 
não acrescentam em nada em nosso Município e agradeceu também ao 
Deputado Hugo Leal que destinou R$255.000,00 (duzentos e cinqüenta e 
cinco mil reais) para o Centro de Saúde, a UBS na Reta e a UBS da Volta do 
Umbigo. O Vereador disse que são conquistas do Governo Félix e deixou seu 
agradecimento ao Deputado Áureo e ao Deputado Hugo Leal, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o 
Presidente Frank Monteiro solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do 
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres 
favoráveis das Comissões de Saúde e Assistência Social, Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira referente ao Projeto de Lei Nº020/14 do Poder 
Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito especial 
suplementar no valor R$4.147.042,66 no Orçamento do Município no exercício 
de 2015 para o Fundo Municipal de Saúde”, do Projeto de Lei Nº021/2014 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito 
especial no orçamento do Município no valor de R$136.727,40 para o Fundo 
Municipal de Meio Ambiente” e do Convite da Secretaria Municipal de 
Educação. 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. Colocou os pareceres favoráveis das Comissões de 
Saúde e Assistência Social, Comissão de Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente ao 
Projeto de Lei Nº020/14 do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a 
abertura de crédito especial suplementar no valor R$4.147.042,66 no 
Orçamento do Município no exercício de 2015 para o Fundo Municipal de 
Saúde” em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. 
Colocou o referido Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o 
qual foi aprovado por unanimidade e vai a Segunda Votação. Encaminhou o 
Projeto de Lei Nº021/2014 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre 
“Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do Município no valor 
de R$136.727,40 para o Fundo Municipal de Meio Ambiente” para as 
Comissões de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Meio Ambiente. 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 __________________________.     


