Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
10 de agosto de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dez 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 Cássio
Avelar Daflon Vieira o qual disse ter ido a tribuna para deixar registrado na Casa o
evento deste final de semana que foi a primeira cavalgada para Jesus. O Vereador deixou
registrado que os objetivos traçados e o que a organização pensou em fazer a gente tem
certeza que atingiu, onde foram distribuídas 200 bíblias e mais ou menos 250 a 300
cavaleiros e passou até das expectativas, pois a intenção a princípio não era ter um grande
número de cavaleiros até pela estrutura, pois não tinham uma estrutura para isso e ao
mesmo tempo o Vereador disse fazer uns agradecimentos ao Prefeito, ao Poder Público, a
toda estrutura que os colocou a disposição, a quadra, o Prefeito pediu que fossem
removidos todos os carros do primeiro pavilhão para que os cavalos pudessem ficar
acomodados ali, a guarda Municipal, a saúde com a ambulância, o Secretário de Esporte
que a todo momento esteve presente junto ajudando. O Vereador também agradeceu ao
movimento a Caminhada de Emaús, que houve um entendimento, pois no domingo teria a
chegada deles lá e houve um entendimento por vocês de que pudesse acontecer a cavalgada
até porque a mesma seria no sábado e a chegada da caminhada de Emaús no domingo,
então graças a Deus deu tudo certo e ficou tudo limpinho. O Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira disse ao Vereador Wilson Trallis Pereira agradecendo também o
entendimento que houve por parte deles, então a cavalgada foi boa e te certeza que a
caminhada de Emaús também foi um sucesso. Deixou seu agradecimento a Prefeitura mais
uma vez. Disse que na verdade sente falta dos colegas, e não pode chamar um por um, mas
sente falta. Agradeceu ao Vereador Alan das Neves Joi que participou de toda a
cavalgada e esteve presente até no final com eles, 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 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
que foi para Segunda Votação, da Indicação Nº735/15 de autoria da Vereadora Michelle
Bianchini Biscácio e do Ofício do Ministério da Educação. A palavra foi franqueada no
Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande
Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. Colocou
o Projeto de Lei Nº019/15 de autoria do Poder Executivo em Segunda 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 a sanção.
Encaminhou a Indicação Nº735/15 de autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio
ao chefe do Poder Executivo. 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__________________________.

