Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXLII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
23 de março de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e três 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. 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 Wilson Trallis Pereira o qual disse ao amigo Mario Cezar Nunes
Marini que com honra foi a Tribuna, uma vez que compromissado por juramento e em
obediência das Leis, desejou ao amigo que o seu mandato seja abençoado por Deus e que a
sua voz na Casa seja voz do povo que também votou nele e confiou, assim como tantos
outros que também não votaram e a partir daquele momento confiam em seu mandato e
que ele possa se permitir a abertura da ação de Deus na sua vida, para que seja um homem
fiel as leis dos homens, mas fiel as vontades do Senhor. Disse ao Vereador Mario Cezar
Nunes Marini que Deus o abençoasse e 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
Ofício Gab 052/2016 do Prefeito Municipal de Macuco referente a resposta da Indicação
Nº747/16 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, do Ofício Gab
058/2016 do Prefeito Municipal de Macuco referente a resposta da Indicação Nº748/16
de autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio, do Ofício SAS Nº005/169 da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do Decreto Nº863/16 da
Prefeitura Municipal de Macuco que dispõe “sobre o funcionamento da Administração
Municipal durante a Semana Santa e dá outras providências. 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. O Presidente comunicou que seguindo
o Decreto 863/16 do Prefeito Municipal de Macuco no dia 24 de março será ponto
facultativo, sexta- feira feriado e a Casa retornará os trabalhos na segunda. Não havendo
mais nada 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___________________________
Secretário__________________________.
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