Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DLXXII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
14 de agosto de 2013, às 18h00 min,
Na forma regimental;

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2013, 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.
Presentes todos os Vereadores. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por
unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. No Pequeno
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse
ter ido a Tribuna para de uma forma muito carinhosa se dirigir a pessoa do senhor
Jalbi para o parabenizar pelo carinho, empenho, dedicação incansável pela
questão de liberdade territorial do nosso Município. Mesmo que possa parecer
taxativo para alguns munícipes o fato dele estar sempre aqui e ali lutando e
brigando por essa questão e isso é prova de que no seu coração mora um Macuco
muito grande. O Vereador Wilson Trallis Pereira o parabenizou e disse deixar
registrado na ata desta Casa de leis do dia de hoje o seu carinho e apresso por esse
empenho e que o céu um dia faça essa idéia brilhar muito para todos nós,
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual
deixou registrado seu agradecimento ao Prefeito e a Chefia da Guarda Municipal
por terem atendido sua Indicação em tão pouco tempo. Indicação essa que se
tratava dos atos de vandalismo que vinham acontecendo no espaço da Igreja
Católica, no pátio. As providências já foram tomadas, a cede da guarda foi
transferida para um cômodo perto da capela, o que faz com que os guardas
desçam e subam ali aumentando a freqüência da presença deles ali. O Vereador
Douglas Espíndola Borges deixou registrado seu agradecimento ao Prefeito por
atendido em tão curto prazo a sua indicação, concluiu. Fez o uso da palavra o
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira dizendo ter ido a tribuna em nome da
folia estrela da luz do dia representada pelo senhor Nico em forma de agradecer
ao atendimento não só do final de semana, mas todo o final de semana que tem
atendido. Expressou um agradecimento ao Diretor de Transporte da Educação
Higor e a Secretária Kellen por terem atendido os seus pedidos. Atendendo aos
pedidos dos moradores do bairro Paraíso, disse que fez contato com a vigilância
Sanitária a respeito da quantidade de pernilongo que tem naquele bairro. Foi
passado que fosse feita essa Reclamação por escrito a Vigilância ambiental.
Perguntou se poderia ser feito pela Câmara e ela disse que poderia. Se for possível

solicitou esse pedido ao Presidente. Mais um pedido atendendo aos moradores das
casinhas populares da Reta e dos moradores do Cada família um lote, do bairro
Santos Reis. Não tem a informação se já foi feito, mas procurou se informar que
tem que ser feito um ofício aos Correios para que venha um técnico para analisar e
fazer uma avaliação das ruas, se estão sinalizadas com nome de rua para que
esses moradores estejam recebendo suas correspondências em suas residências,
concluiu. O Presidente solicitou a Secretaria da Casa que emita um ofício ao
departamento de Meio Ambiente e ao Executivo Municipal para viabilizar a Lei
de perímetro Urbano para que possam saber a questão das ruas e encaminhar aos
Correios, concluiu. O Presidente solicitou ao Vice-Presidente que assumisse a
cadeira da Presidência, concluiu. O Presidente em exercício Marcos da Cunha
Boquimpani assumiu a cadeira da Presidência e em seguida fez o uso da palavra o
Vereador Frank Monteiro Lengruber o qual parabenizou ao Deputado Luiz
Martins que incansavelmente vem lutando por nosso Município, apesar de ter
sido adversário político vem mostrando grandeza e nos atendendo com uma
ambulância. O Vereador levou a notícia que Macuco acabou de ganhar mais uma
ambulância através do Deputado André Correa e estará chegando brevemente até
o final do ano duas ambulâncias para o Município, fruto de trabalho, busca e de
recursos. E é como falou na última sessão, os Deputados que estão mostrando o
carinho por essa terra e buscando estar agraciando com benefícios para a
população. Parabenizou e deixou registrada a emenda do Deputado André Correa
no Projeto Somando Forças. Muitos não acreditam, muitos cobram, mas é
R$1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) foram colocados no “somando forças”
para a obra do nosso tão sonhado Hospital. O Prefeito hoje esteve reunido na
Secretaria de Obras do Estado e acredita que até o final de setembro a licitação
estará formada e o hospital estará começando a ser erguido para que em curto
espaço, até julho do ano que vem possam estar inaugurando o nosso hospital com
40 (quarenta) leitos. Muitos torcem para dar errado, mas vai dar certo. Podem ter
certeza a nossa população que o Hospital será um hospital de grande porte e um
dos melhores hospitais da região. Terá todas as especialidades que tem hoje no
posto de saúde. Cirurgias, enfim, aquilo que não for feito ali, será feito convênio
em hospital de grande porte para que possam atender a nossa população.
Registrou e agradeceu em nome do Deputado Hugo Leal que colocou
R$300.000,00 (trezentos mil reais) para mais uma unidade básica de saúde em
Macuco, será mais uma e parece que será construído no bairro da Volta do
Umbigo, pois hoje tem lá um prédio alugado e o Governo está disponibilizando
essa emenda para que possam em um curto espaço de tempo estar também
realizando a obra das quatro clínicas de família prometida pelo atual Governo. O
Vereador Frank Monteiro Lengruber disse que falando em saúde, em cima de um
debate que tiveram há pouco tempo com relação a um médico que vinha
atendendo no município e devido ao pente fino que a atual administração vem
passando principalmente no cadastro de alguns funcionários gostaria de solicitar
a Casa que a Mesa fizesse um ofício ao Executivo para que realize um

recadastramento de todos os médicos concursados no Município de Macuco, por
que não só o Dr. Marcelo que tem prova que não era angiologista, e estava
atendendo como angiologista, tem dúvida de alguns médicos, inclusive uns que
ficam pela rua dizendo o Município está pagando um salário miserável, que está
indo embora e que não pode atender a população por está ganhando R$1300,00
( um mil e trezentos). Se um médico trabalha toda semana ganha R$2500,00( dois
mil e quinhentos reais) como Dr. Marcelo Pinoh, Dr. Chiarele que é o
otorrinolaringologista , médicos conceituados em todo o Estado do Rio de Janeiro,
como que um médico que trabalha de quinze em quinze dias vai ganhar o mesmo
que o médico ganha toda semana. Isso está cheirando mal e quer um ofício da
Casa ao Prefeito Municipal, pois quer o recadastramento de todos os médicos e
que me prove cada um se tem a sua especialidade de formação. Seja ele otorrino,
pediatra, cardiologista, mas quer saber se eles realmente são formados naquilo que
estão atuando. Ai irá provar nesta Casa o que estão falando por aí, concluiu. O
Presidente em Exercício Marcos da Cunha Boquimpani solicitou o Vereador
Frank Monteiro Lengruber para assumir a cadeira de Presidente. Não havendo
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente
Vereador Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretária Geral para que fizesse
a leitura de um ofício a pedido do Senhor Nico, ao Executivo Municipal. O
Presidente comunicou ao Senhor Nico que o ofício será encaminhado ao Chefe
do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar o Presidente Frank
Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e
eu Aline das Neves Joi Ferreira lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

