Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXLI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
16 de março de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezesseis dias do mês de março de 2016, 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 Cássio Avelar Daflon Vieira e Vereador Alan das Neves Joi.
Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada
ao Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador Júlio
Carlos Silva Badini, o qual cumprimentou a todos e disse aos funcionários da Câmara
presentes na sessão, que estavam com o semblante feliz e sorridente, os parabenizou e disse
que são merecedores. Em seguida o Vereador Júlio Carlos Silva Badini justificou sua falta
na sessão anterior por estar em uma reunião e não deu tempo de vir. Também foi a tribuna
a pedido dos moradores da rua Douglas Faria Mellis, sobre solicitação de quebra molas.
Foi protocolado na Prefeitura e está em mão do Prefeito. O Vereador queria que ele
olhasse com carinho por esses moradores dessa rua e solicitasse o quebra molas, pois estão
reclamando que os carros estão passando com alta velocidade e essa rua dá acesso também
a colégios, academia e igreja e com os quebra molas reduzirá os riscos no local, concluiu.
Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o
Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No
Grande Expediente foi feita a leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação e Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira
referente ao Projeto de Lei Nº 002/16 de autoria da Mesa Diretora que Dispõe sobre Fica
o Poder Legislativo autorizado a proceder as alterações das remunerações de servidores da
Câmara Municipal e dá outras providências e do Ofício Gab 051/2016 do Prefeito
Municipal de Macuco referente a resposta da Indicação Nº747/16 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira.. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente passou
para Ordem do dia. Colocou os Pareces da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e
da Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira em única Discussão e
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar em Projeto de Lei em
Regime de Urgência, o Presidente, colocou o Projeto de lei em Única Discussão e Votação

o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto em sua Redação final
em Única Discussão e votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a sanção. Em
seguida o Presidente solicitou a Secretária que oficiasse ao Executivo as reivindicações do
Vereador Júlio Carlos Silva Badini na Tribuna. Antes de encerrar a sessão o Presidente
agradeceu a presença dos funcionários, com relação ao aumento do salário deles. Nada
seria possível se eles não tivessem entendido a nossa meta e filosofia de trabalho desde o
inicio na Casa. A partir do momento que assumiu a Casa criou o 14º salário com 100% do
salário, como não tinha na Casa. Criou o cartão alimentação com 15% do salário bruto de
cada um dos funcionários, também onde não tinha na Casa e agora todos os anos além do
aumento do salário mínimo, equiparam o salário dos demais servidores para que o salário
não fique taxativo. A Casa disponibilizou uniforme para os funcionários e esse ano já
certo também irão pagar 100% do salário do 14º salário no final do ano. Isso é fruto de
um trabalho sério e transparente, mas nada disso seria possível se não fosse a competência
dos funcionários na Casa, ajudando aos Vereadores a tocar e administrar a Casa de Leis.
Agradeceu a presença dos funcionários mais uma vez e aproveitou a oportunidade, disse
que na última sessão falou que havia enviado ofício a meritíssima juíza solicitando que
nos informasse o suplente a ser convocado na Casa. Em seguida o Presidente Frank
Monteiro Lengruber leu a Certidão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Em
seguida o Presidente disse que acabou de oficiar o Senhor Mario Cézar para que junte os
seus documentos, diploma de Vereador e declaração de bens e apresente a essa Casa para
que marquemos a posse do futuro Vereador, concluiu. Não havendo mais nada a tratar o
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Aline das
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