Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXXVI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
23 de novembro de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e três 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 pelos
Vereadores presentes. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse
ir a Tribuna para fazer um pedido a Secretária da Casa para que oficialize a Secretaria de
Obras, no caso da manutenção de lâmpadas, trocas de lâmpadas e conserto de poste de
braço de luz na rua Rubens Rodrigues Campos na Barreira localizada quase em frente a
casa do Carlinhos da quitanda. Foi um pedido dele e está quase há seis meses duas luzes
apagadas naquela rua. O Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que gostaria de
estar pedindo que fosse comunicado a Secretaria de Obras. O Vereador disse que outra
coisa que o levou a Tribuna é sobre a Indicação do anteprojeto que foi apresentado nesta
Casa por ele na última sessão. Disse que é uma coisa que foi feita em conversa com vários
seguimentos das igrejas evangélicas de nosso Município e tem pessoas que entristece a
gente no intuito de querer até denegrir a imagem da pessoa que está fazendo, de querer
com fofoca, com picuinhas e acha que não é bem por aí. Agradeceu ao Vereador Wilson
Trallis Pereira que teve a sensatez de esclarecer também junto a membros da Igreja
Católica, ao Padre no caso e várias pessoas que a coisa saiu daqui e chegou lá de maneira
diferente. O Projeto foi feito com o intuito de estarem acertando e melhorando o
calendário de festividade do nosso Município a pedido das igrejas evangélicas, dos líderes
das igrejas evangélicas e chegaram até ao Padre dizendo que o Projeto estava sendo feito
para ter até feriado comparando uma festa com a outra. Não teve nada disso e o intuito
dele e nem de ninguém que está na casa é para isso. Nosso objetivo na Casa não é esse.
Estão na Casa para trabalhar para qualquer segmento religioso e legislar em prol disso.
Acaba as pessoas que, é difícil até de falar nisso, que acabam se escondendo atrás de uma
igreja e a verdade é essa, para fazer fofoca. O Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira
disse que isso não vai o atingir em nada, só ficou meio chateado com certas coisas do jeito
que foi falado, mas já foi tudo esclarecido e espera que a pessoa que fez isso é tão fácil de

saber, entra no site da Câmara, pede uma cópia na Secretaria, chega para ele e pede, vai
ter todo acesso e vai ser respondido tudo o que queira saber. Disse que é só sua
Indignação. Queria muito que essa pessoa estivesse aqui, não sabe quem é, acha que estava
na Casa na última sessão, mas hoje não sabe se está, tem certeza que não vai estar, mas
não procurou saber quem foi também, não o interessa saber e mais uma vez agradeceu ao
Vereador Wilson Trallis Pereira pelo esclarecimento junto ao Padre. Disse que o nosso
intuito, como todos sabem não é nada disso, é de estar Legislando para todo o seguimento
religioso ou qualquer classe de nosso Município, concluiu. Não havendo mais quem
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Frank Monteiro
Lengruber, solicitou a 2º Secretária Vereadora Michelle Bianchini Biscácio para assumir a
cadeira da 1º secretaria. Solicitou a Secretaria da Casa que oficialize a Secretaria de Obras
a pedido do Vereador Carlos Alberto e disse fazer suas as palavras do Vereador Carlos
Alberto da Silva Oliveira e dar total apoio. Esta Casa já aprovou também Projeto de Lei
do Vereador Wilson Trallis Pereira transformando a festa de São João Batista em
Patrimônio Cultural e é um compromisso do atual Governo com os evangélicos de também
como fez no primeiro ano. No segundo ano não pode ser feito devido a essa crise que
atravessa o país, mas com certeza é um belíssimo anteprojeto. Não tem dúvida que o
Governo Municipal vá abraçar isso e também vá trazer ao povo evangélico, grandes festas
ao município. Em seguida o Presidente 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 e Comissão de finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira, referentes ao Projeto de Lei Nº028/15 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre Altera dispositivo da Lei Nº719/15 de 22 de outubro de 2015
e dá outras providências, do Projeto de Decreto Nº020/15 de autoria da Comissão de
Finanças, Orçamento e fiscalização Financeira que dispõe sobre a manutenção do parecer
prévio favorável emitido pelo TCE- RJ nos autos do processo 213.925-6/2015, referente à
prestação de contas do Poder Executivo do Município de Macuco, exercício 2014, tendo
como responsável o Sr. Félix Monteiro Lengruber, acompanhado do Parecer da Comissão
de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente a Prestação de Contas do
Executivo exercício 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. Colocou o Parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e fiscalização
Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº028/15 de autoria do Poder Executivo em
Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida, por
se tratar de Projeto de Lei em Regime de Urgência Urgentíssima, colocou o mesmo em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o mesmo em
sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e
vai à sanção. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo Nº020/15 de autoria da

Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização acompanhado do Parecer da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente à Prestação de Contas do
Executivo Municipal exercício de 2014 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Não havendo mais nada 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__________________________.

