Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
15 de Outubro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quinze dias do mês 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.
Ausentes os Vereadores Douglas Espíndola Borges e Marcos da Cunha
Boquimpani. 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 solicitou a
Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande
Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº019/14 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de Macuco para o Exercício Financeiro de 2015”; da Indicação Nº720/14 de
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira; do Ofício
N°30627/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do Ofício
Nº024/2014 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 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 o Projeto de Lei Nº019/2014 de autoria do Chefe do Poder
Executivo à Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à
Comissão de Saúde e Assistência Social, à Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, à
Comissão de Meio Ambiente e à Comissão de Obras Públicas e Serviços
Urbanos e disse para os Vereadores que a Secretaria providenciou cópia do
referido Projeto de Lei a todos os Vereadores e que os anexos se encontram na
Secretaria a disposição dos Vereadores para consulta de todos, haja visto que
são muitas cópias. Encaminhou a Indicação Nº720/2014 de autoria do
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira ao Chefe do Poder Executivo. Antes
de encerrar a sessão o Presidente parabenizou e agradeceu ao funcionário
Rodrigo Bastos pelo empenho e disse que junto a ele tiveram as contas do
almoxarifado aprovadas pelo Tribunal de Contas com quitação plena, sem

nenhuma ressalva, sem nenhuma determinação, fruto de um trabalho sério e
transparente. 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__________________________.

