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Ata da DCCXXII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
09 de novembro de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                            
 
Aos nove dias do mês de novembro 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. Ausente o Vereador Douglas 
Espíndola Borges, Vereador Alan das Neves Joi e Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. 
Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada 
ao Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno 
Expediente o Presidente Frank Monteiro Lengruber, solicitou a 2º Secretária Michelle 
Bianchini Biscácio para assumir a cadeira da 1º Secretaria. Em seguida solicitou a 
Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente 
foi feita a leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Obras Públicas e Serviços Urbanos, 
Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Meio Ambiente referentes ao    
Projeto de Lei Nº023/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Estima a 
receita e fixa despesa do Município de Macuco para o exercício financeiro de 2016”e do 
Ofício PRS/SSE/CSO 46217/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
referente a prestação de contas da administração financeira do Município de Macuco 
exercício financeiro de 2014. 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. O Presidente colocou os Pareceres da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira, Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Saúde e 
Assistência Social e Comissão de Meio Ambiente referentes ao    Projeto de Lei Nº023/15 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Estima a receita e fixa despesa do 
Município de Macuco para o exercício financeiro de 2016” em Única Discussão e Votação 
os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto em Primeira 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi para Segunda Votação. O 
Presidente encaminhou o Processo TCE /RJ 213.925-6/2015, referente a prestação de 
contas da administração financeira do Município de Macuco, onde o Tribunal decidiu 
pela emissão de Parecer favorável, com ressalvas determinações sobre as contas do Chefe 
do Poder Executivo senhor Félix Monteiro Lengruber à Comissão de finanças, Orçamento 



e fiscalização Financeira de acordo com o artigo 199 do Regimento Interno que diz que  
recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Presidente 
da Câmara terá até 10 (dez) dias para colocar a matéria em leitura no expediente da 
sessão, neste ato fazendo distribuir a todos os vereadores cópia do relatório, e 
imediatamente encaminhará o processo a Comissão de Finanças  Orçamento e 
Fiscalização, que terá o prazo de 30 (dias) para emitir parecer definitivo pela aprovação 
ou prévio pela rejeição das contas. O Presidente comunicou aos Vereadores que por ser um 
Processo muito grande será encaminhado para o email de cada um e somente a Comissão 
terá cópia do Processo em folhas,concluiu. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
Frank Monteiro Lengruber  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 2º 
Secretário__________________________.     


