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Ata da DCCLXXV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
12 de setembro de 2016, às 18h00 min,                                                                                                                                                     
Na forma regimental;   
                                                                     
Aos doze dias do mês de setembro 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 Júlio Carlos 
Silva Badini. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi 
franqueada 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    Parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação e Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira, referentes do Projeto de Lei Nº006/16 de autoria da Mesa 
Diretora que dispõe sobre a extinção e criação de cargos no âmbito da Câmara Municipal e 
dá outras providências que foi para Segunda Votação, do Parecer da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente a prestação de Contas    do 
Governo do Município de Macuco, relativa ao exercício de 2015, sob a responsabilidade 
do Prefeito, Sr. Félix Monteiro Lengruber e do Ofício Nº067/15 da Justiça Eleitoral 
(Juízo da 52º Zona) – Cordeiro. A palavra foi Franqueada no Grande Expediente. Não 
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente passou 
para Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei Nº006/16 de autoria da Mesa Diretora em 
Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de 
Lei em Tela em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e vai sanção. Encaminhou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº002/16 de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização, Financeira que dispões sobre a Manutenção do Parecer Prévio favorável 
emitido pelo TCE /RJ emitido nos autos do Processo 215.858-3/2016, referente à 
prestação de contas do Poder Executivo do Município de Macuco exercício 2015, tendo 
como responsável o Sr. Félix Monteiro Lengruber. Deferiu o ofício da Meritíssima Juíza 
eleitoral solicitando o espaço da Casa e solicitou a Secretaria da Casa para que providencie 
os assentos e as demais solicitações do ofício para atender ao TRE local.  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___________________________ e pelo 1º Secretário 
__________________________.        


