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Ata DCCCLXVI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
19 de fevereiro de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental; 
 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2018, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Macuco, localizada na Travessa Mercedes Monteiro Machado nº43, na 
cidade de Macuco, neste Estado. Presentes todos os Vereadores. O Presidente Carlos 
Alberto da Silva Oliveira solicitou a todos para ficarem de pé e ouvirem o Hino Nacional 
Brasileiro e o Hino do Município de Macuco. Antes de franquear a palavra no Pequeno 
Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira deu boas-vindas a todos os 
colegas Vereadores e em seguida franqueou a palavra ao Pequeno Expediente. Não 
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente 
solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº002/18 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “A abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”, do 
Projeto de Lei Nº003/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a 
abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Macuco no 
exercício de 2018”, do Projeto de Lei Nº004/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de 
Macuco no exercício de 2018”, do Projeto de Lei Nº005/18 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do 
Município de Macuco no exercício de 2018”, do Projeto de Lei Nº006/18 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no 
Orçamento do Município de Macuco no exercício de 2018”, do Projeto de Lei Nº007/18 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Especial no Orçamento do Município de Macuco no exercício de 2018”, do Ofício 
PRS/SSE/CSO 30867/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e do 
Ofício Gab.Nº0023/2018 do Poder Executivo. A palavra foi franqueada no Grande 
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para Ordem do Dia. O Presidente 



encaminhou os Projetos de Lei Nº002/18, Nº003/18, Nº004/18, Nº005/18, Nº006/18 e 
Nº007/18 ambos do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Saúde e 
Assistência Social, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Comissão 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Em seguida encaminhou o Processo TCE/RJ 
205.782-8/2017 referente as contas da administração financeira do Município de Macuco 
onde o Tribunal decidiu pela emissão de parecer prévio contrário com determinações e 
recomendações sobre as contas do Chefe do Poder Executivo Sr. Félix Monteiro Lengruber 
a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira de acordo com o artigo 199 
do Regimento Interno que diz: “Art. 199- Recebido 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, mediatamente encaminhará o processo a Comissão de 
Finanças e Orçamento e Fiscalização, que terá o prazo de 30 (dias) para emitir parecer 
definitivo pela aprovação ou prévio pela rejeição das contas”. Em seguida o Presidente 
comunicou aos vereadores que por ser um processo muito grande será encaminhado para o 
e-mail de cada um e somente a comissão terá cópia do processo em folhas. Em seguida 
deferiu o Ofício Gab.Nº0023/2018 da Prefeitura Municipal de Macuco solicitando o 
espaço físico da Câmara Municipal de Macuco para o dia 22 de fevereiro do corrente ano, 
às 16h para a realização de uma Audiência Pública e pediu a Secretária Geral que 
comunicasse a secretaria responsável o deferimento do ofício. Não havendo mais nada a 
tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu 
Janaina Pinheiro Felix Azevedo lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.                        


