Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
06 de outubro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos seis dias do mês de outubro 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 Douglas Espíndola Borges. 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 Wilson
Trallis Pereira o qual disse que foi gratificante ver o transcurso da eleição em
nossa cidade o qual foi de uma forma ordeira. Disse também que é lamentável
perceber no país inteiro a queda de uma democracia com o poder financeiro
imperando tanto e trabalhando para colocar na mente das pessoas, de forma a
desviar a real situação. Também registrou a lamentável perda que o Estado
terá pelo fato de que o Deputado Nilton Salomão não se elegeu. Deixou
também registrado para os nobres colegas vereadores, que no dia 1º de janeiro
na Sessão de Posse que muito o lisonjeou a colocação do Prefeito Felix
Monteiro Lengruber quando intitula de forma oral e verbal a ser Líder de
Governo. Agradecido nesta noite, deixou registrado que está devolvendo o
cargo de Líder de Governo ao Governo Félix Monteiro Lengruber, porém
cumprindo como prometeu em palanque, com uma postura de vereador que vai
somar com o Município como já procurou fazer até hoje. Então de forma
verbal, deixando registrado na ata dessa Casa de Leis, que a partir desse
momento está de forma carinhosa e agradecido, devolvendo o cargo de Líder de
Governo, concluiu. Não havendo mais 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 da Indicação Nº717/2014 de autoria do
Vereador Júlio Carlos Silva Badini. 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. Encaminhou a Indicação
Nº717/2014 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini 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 Janaina Pinheiro Felix
Azevedo lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

