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Ata da DLXVIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
26 de junho de 2013, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental; 

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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. 
Ausente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. Foi lida a ata da sessão 
anterior e aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. A palavra foi 
franqueada no Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da 
palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini justificando sua ausência a sessão 
anterior, pois não estava em Macuco e não chegou há tempo, concluiu. O 
Presidente Frank Monteiro Lengruber considerou justificada a falta do Vereador 
Júlio Carlos Silva Badini. Fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola 
Borges o qual cumprimentou a todos, ao colega Alceu e agradeceu aos colegas 
Vereadores pela participação no evento que aconteceu na última sexta-feira. 
Agradeceu ao Presidente por ter confiado na idéia e principalmente aos 
funcionários, a Secretária e a todos os funcionários e não citou nome para não se 
esquecer de ninguém, mas agradeceu do fundo do coração o empenho dos 
funcionários no sucesso do evento que se deve ao empenho dos mesmos, concluiu. 
O Presidente Frank Monteiro Lengruber convidou o Vice-Presidente Vereador 
Marcos da Cunha Boquimpani para assumir a Presidência da Casa. O Presidente 
em exercício Marcos da cunha Boquimpani ao assumir a cadeira da presidência 
concedeu a palavra ao Vereador Frank Monteiro Lengruber o qual o mesmo disse 
ir a Tribuna primeiramente para mostrar sua indignação com a Companhia de 
Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, a CEDAE pela covardia que vem 
fazendo com o Município de Macuco. Uma concessionária de alto escalão, com 
alto poder financeiro, deixa o município de Macuco em plena festa de São João 
Batista com 70% da cidade sem água e a Prefeitura tendo que repor as famílias 
com caminhão pipa e infelizmente temos um só e não foi possível contemplar toda 
a comunidade. É vergonhoso as lideranças da direção da CEDAE, seja da 
Regional, do Interior ou da local. Doe a quem doer, mas esta Casa vai enviar 
ofício ao Ministério Público a partir de sexta-feira e irão denunciar. O Prefeito já 
se pronunciou na Rádio e o cobrou, mas ele fez um ofício ao Presidente Wagner 
Victer no dia 28 de janeiro, um novo ofício no dia 12 de abril, outro ofício no dia 
7 de maio e um outro ofício no dia 17 de junho, sabendo desse problema que ia 



causar no Município. O Vereador Frank Monteiro Lengruber disse que isso é uma 
covardia e acha que foi tramado, pois já vem acontecendo há alguns meses no 
Município de Macuco. São pessoas que misturam a situação política com a 
comunidade de Macuco. Doe a quem doer esta Casa vai encaminhar ao Ministério 
Público, vai encaminhar ao Governador do Estado uma denúncia formal contra o 
Diretor da Regional Dr. Heleno, contra o Diretor da Região Serrana e contra o 
Diretor local do Município de Macuco. Isso não pode acontecer mais. Um 
Município pequeno e uma simples bomba que está jogada no Município de São 
Sebastião do Alto há mais de quatro meses e isso já vem sido falado com o Diretor 
Local e Regional esperaram passar a festa de São João Batista para instalarem a 
bomba ontem. Isso foi uma armação contra o governo atual, mas isso não vai 
ficar assim, isso vai ser denunciado e doa a quem doer aquele que tiver culpa vai 
ter que pagar, o munícipe paga a sua conta em dia e a CEDAE na hora de cortar 
a conta corta com uma agilidade impressionante e não dá tempo do cidadão ir a 
casa Lotérica pagar sua conta, mas na hora de cumprir com seu compromisso e 
colocar novamente a água para o munícipe não fazem com essa agilidade toda. É 
uma vergonha para o Governo do Estado, uma vergonha para a CEDAE uma 
companhia altamente financeira, rica e deixar um Município pobre como Macuco 
nessa situação. O Vereador Frank Monteiro Lengruber parabenizou ao Chefe do 
Poder Executivo pelo empenho que vem com a saúde do Município. Temos mais 
de 20 médicos no pronto atendimento. Médicos de alto gabarito na Região 
Serrana e no Estado do Rio de Janeiro e o que mais o indigna é ver filhos de 
Macuco irem para o facebook e dizerem que o Posto de Saúde não tem médico. 
Porque o Dr. Boaretto não reabre o seu Centro Social e volta atender a população 
de Macuco. Por que não vem a Macuco atender a população de Macuco? Vem a 
Macuco uma vez por mês, enche a cara na rua e não atende ninguém, não conhece 
a realidade do povo de Macuco. Só abre Centro Social em época de eleição para 
poder atender ao pobre e a ganhar voto. Vem conhecer a realidade do povo da 
cidade de Macuco e ver o que está sendo investido no Posto de Saúde. Isso o 
indigna, pois quer que ele venha e prove que Macuco não está investindo na 
saúde do Município. Outra coisa foi questionada a transparência da Casa. Desde 
que assumiu colocou no site da Câmara Municipal o Portal da Transparência. 
Colocou o balancete de Dezembro de 2012 assumindo com o cofre zerado. A 
partir de janeiro está lá tudo o que pagou na Casa, até hoje está no site para 
qualquer cidadão ver, desde o salário do funcionário, até o maior fornecedor da 
Casa. Está no site para qualquer cidadão ver. Então não venha gente com 
picuinhas políticas querer denegrir a imagem da Casa e que não vai permitir. O 
Vereador Frank Monteiro Lengruber disse que é sério, honesto, custou a assumir 
a cadeira de Presidente e não é qualquer um que vai denegrir a imagem desta 
Casa, concluiu. O Presidente em exercício Marcos da Cunha Boquimpani solicitou 
ao Vereador Frank Monteiro Lengruber que reassumisse a cadeira da Presidência. 
Fez o uso da palavra o Vereador Wilson Pereira Trallis dizendo que é triste 



tomar conhecimento de uma situação como esta e concorda com o Presidente, pois 
é um órgão que não tem necessidade nenhuma de deixar uma comunidade sem 
água por questão de uma bomba. Não vivem só de momentos tristes, enalteceu o 
empenho e esforço do Poder Executivo, do Prefeito e toda a Prefeitura pelo bom 
empenho e desempenho da festa de São João Batista que transcorreu em uma paz 
e tranqüilidade, tudo de uma forma muito ordeira, enfim, que essa Casa ser 
registrado ao conhecimento do Poder Executivo  que o povo está muito feliz com 
tudo que aconteceu e pelo seu empenho junto a festa de São João Batista, 
concluiu. 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 do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do    Projeto de Lei Nº004/13 de autoria da Mesa 
Diretora que Dispõe sobre a concessão de cartão Alimentação aos servidores da 
Câmara Municipal que especifica, disciplina sua concessão e dá outras 
providências que foi para Segunda Votação, do ofício Nº144/13 da Secretaria 
Municipal de Saúde de Macuco, do ofício Nº019/13 da Secretaria de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil, do ofício da Alerj feito pelo Deputado 
Luiz Martins. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Frank 
Monteiro Lengruber passou para Ordem do dia. O Presidente Frank Monteiro 
Lengruber colocou o Projeto de Lei nº004/13 de autoria da Mesa Diretora em 
Segunda Discussão e Votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e vai à sanção. O Presidente deferiu o Ofício nº019/13 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil o qual 
pede o espaço da Casa para o dia 27 de junho, quinta-feira às 19 horas. O 
Presidente pediu a Secretaria da Casa que enviasse ofício comunicando o 
deferimento do pedido. Não havendo mais nada a tratar o Presidente comunicou 
a todos que a partir de hoje a Casa entra em recesso e só volta na sessão do dia 05 
de agosto de 2013, a não ser que venha uma convocação extraordinária, mas 
todos serão avisados com breve antecedência. Antes de encerrar a sessão o 
presidente interrompeu a mesma para a lavratura da ata que foi lida e aprovada 
por unanimidade.  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__________________________.     

 


