Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
03 de agosto de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos três dias do mês de agosto de 2015, 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. Presentes todos os Vereadores Foi
lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no
Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o vereador Douglas
Espíndola Borges o qual parabenizou a Comissão de Litígios na pessoa do Presidente
Vereador Júlio Carlos Silva Badini, Vereador Wilson Trallis Pereira, parabenizou a
Câmara pela organização dos funcionários, parabenizou o Macuco original, esse
movimento que não tem finalidade partidária nenhuma e parabenizou também ao Prefeito
e ao Presidente da Câmara pela atuação durante o debate. O Vereador Douglas Espíndola
Borges também disse levar ao conhecimento dos Vereadores que na última quinta-feira
receberam a visita de oito empresas que irão participar da nossa delegacia. O Processo já
foi, o processo já foi, as pendências ambientais já foram solucionadas e na última quintafeira tinha um representante do governo do Estado e as duas empresas que irão participar
da licitação. A previsão que os envelopes sejam entregues no dia 5 e no dia 8 a obra já
comece com prazo de duração para a execução da obra de 240 dias. O Vereador disse que
graças a Deus a gente conseguiu mais essa vitória e deixou registrado os seus parabéns ao
Prefeito pela aquisição do terreno porque era contra partida do município, então antes do
que agente espera estarão com a nossa Delegacia sendo inaugurada aqui. O Vereador
Douglas Espíndola Borges disse deixar registrado a prova de exame prático veicular. Já
conseguiram em parceria com o Dr. Paulo do TR e ele já esteve aqui vendo no Rural
Parque, Niraldo já fez as medições topográficas que tinham que ser feitas lá. O Prefeito
conseguiu alguns caminhões de saibro na Mauá e então nos próximos dias também a gente
já vai estar rasgando aquele campo ali para poder estar trazendo a prova de exame prático
veicular para Macuco. Diga de passagem, vai estar beneficiando os donos de auto escola,
mas principalmente o nosso comércio, pois vai ter toda a região vindo para aqui para poder
fazer essas provas aqui e isso vai gerar renda e o pessoal vai gastar no comércio, farmácia,
posto de combustível, enfim, o Vereador Deixou registrado o seu agradecimento ao
Deputado Luis Martins que foi incansável tanto nesse Projeto da delegacia, quanto nesse

Projeto, quanto nesse projeto da prova do exame prático veicular. O Vereador agradeceu
ao Deputado Luis Martins. O Vereador Douglas Espíndola Borges trouxe notícias com
relação ao nosso hospital e tiveram as obras paralisadas por um curto período por falta de
pagamento do Governo do Estado. As parcelas que cabem ao município, o município já
pagou seis ou sete parcelas e está até adiantado e o Estado graças ao Governador Pezão
sensibilizou com a importância da obra e liberou mais uma parcela e a obra já está sendo
retomada e não tem nenhum prazo final com a entrega da para parte da construção de
alvenaria, mas acredita que até o final do ano consiga estar inaugurando, tirando aqueles
tapumes e já tendo a frente do nosso hospital ali. O Vereador registrou a participação do
Prefeito na condição de líder de Governo e fazendo o seu trabalho, deixou registrado o
empenho do Prefeito em todos esses Projetos que vem falando no que diz respeito a
Delegacia, na compra do terreno, na prova prática veicular conversando lá com a Mauá
para conseguir fazer a base do asfalto, viagens incansáveis ao Rio de Janeiro buscando a
liberação dessas parcelas do Hospital. A gente está com aquela obra ao lado do refeitório
também em fase bem adiantada, então quis trazer essas boas notícias aos colegas
Vereadores aos colegas depois desse período de recesso para que todos ficassem a par de
como que está andando a administração do Prefeito Félix, concluiu. A palavra continuou
franqueada ao Pequeno Expediente. 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 do Projeto de Lei Nº002/15 de autoria da Mesa Diretora que Dispõe sobre
“Cria gratificações de Funções e por merecimento no âmbito da Câmara Municipal de
Macuco e dá outras providências,”” do Projeto de Lei Nº019/15 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre “Altera o artigo 12 da lei 695/2015 e dá outras providências,”
Projeto de Lei complementar Nº002/15 que dispõe sobre” Autoriza o Poder Executivo a
conceder anistia de juros e multas para pagamento a vista ou parcelados, de créditos
tributários inscritos na dívida ativa Municipal nos prazos e formas que estabelece,” do
Projeto de Lei Nº015/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “autoriza o
Chefe do Poder Executivo Municipal a realizar doações de imóveis, e dá outras
providências,”” do Projeto de Lei Nº016/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe
sobre “Altera a Redação do Art. 1º da Lei 704/15 e dá outras providências”, do Projeto de
Lei Nº017/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Aprova no âmbito do
Município de Macuco a regulamentação da modalidade de licitação denominada pregão e
dá outras providências,””do Projeto de Lei Nº018/15 de autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre “Gratificação de médicos em regime de plantão e dá outra providências,” da
Indicação Nº734/15 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, do, do Ofício SAS
Nº030/15 do Secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do Convite do
TRIBUNAL DE CONTAS RJ. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No
Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual

disse ir a Tribuna mostrar sua alegria e satisfação pela iniciativa do Prefeito com o projeto
de lei Nº 002/15 de autoria do Poder Executivo que de anti mão todos nós vimos que a
arrecadação do município irá aumentar quanto ao IPTU e parabenizou essa iniciativa e
com certeza vai dar oportunidade as pessoas que tem um atraso com esse imposto que é
devido ao município. O Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira disse também ir a tribuna
parabenizar ao Prefeito sobre as doações desses lotes, desses imóveis que a princípio nunca
foi olhado por esse lado aqui no município. Muito se doava e na verdade a pessoa, a
família não teria condição de construir porque na verdade faltava documento de direito e
pelo que viu e entendeu esses imóveis vão ser doados com escrituras. Qualquer família que
tem em mãos uma escritura ela a princípio ela já tem poder de empréstimo na caixa
econômica e outras agências. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no
Grande Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia.
O Presidente registrou e agradeceu a presença do Pastor Eli na sessão e disse ao mesmo
que voltasse sempre. Em seguida encaminhou à Comissão de Constituição, justiça e
Redação o Projeto de Lei Nº016/15 de autoria do Poder Executivo. Encaminhou o
Projeto de Lei Nº017/15 de autoria do Poder Executivo à Comissão de Constituição,
justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira.
Encaminhou o Projeto de Lei Nº018/15 de autoria do Poder Executivo à Comissão de
Constituição, justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. Colocou os Pareceres Favoráveis da
Comissão de Constituição, justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de obras
Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Educação,
Cultura. Turismo, Esporte e Lazer referente ao Projeto de Lei Nº008/15 de autoria do
Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por
unanimidade. Por ser a última sessão e o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ter
por obrigação regimental ser votado antes do recesso, colocou também o referido Projeto de
Lei em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto em Sua
Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai
à sanção. O Presidente comunicou a todos e desejou a todos um excelente recesso no mês de
julho e comunicou que a Câmara irá funcionar das 13 as 17 horas retornando as sessões
ordinárias no dia 3 de agosto podendo ter alguma sessão extraordinária ainda nesse
período. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a sessão, e eu Aline das Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada
pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

