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Ata da DCCXIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
23 de setembro de 2015, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                            
 
Aos vinte e três dias do mês de setembro 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. Ausentes os Vereadores 
Douglas Espíndola Borges, Wilson Trallis Pereira e Vereadora Michelle Bianchini 
Biscácio. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos Vereadores 
presentes. 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 Secretária que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente 
foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº022/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre” Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento do Município no valor de 
R$408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais), , , , para o fundo Municipal de Saúde,”que foi 
para Segunda Votação, do    Processo TCE/RJ Nº219.069-0/2015, referente a prestação de 
contas do responsável pelos bens em almoxarifado e do Decreto Nº839/15 que dispõe 
sobre“Determina a paralisação dos serviços públicos Municipais não essenciais no dia 28 
de setembro de 2015, em protesto contra o estrangulamento econômico a que os municípios 
estão sendo submetidos.” 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 o Projeto de Lei 
Nº022/15 de autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em sua Redação Final em 
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. Em 
seguida o Presidente disse que com relação ao Decreto Nº839/15, só para esclarecer, isso 
foi um pedido da associação do Estado ou do Brasil, se não se engana e parece que todo o 
Estado do Rio de Janeiro vai parar nesse dia, todos os órgãos públicos.  Disse que a 
Câmara segue o Decreto, portanto não funcionará na próxima segunda feira. O Presidente 
antes de encerrar a sessão queria parabenizar o Senhor Rodrigo Bastos, Assistente 
Legislativo pela prestação de Contas de bens e almoxarifado pela regularidade das contas 
e quitação plena. O Presidente parabenizou e agradeceu pela dedicação e o trabalho bem 
realizado.  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 1º Secretário__________________________.     


