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Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 Carlos Alberto da Silva Oliveira o 
qual disse ir a Tribuna para deixar um agradecimento ao Secretário de Saúde 
do município pelo seu empenho no último sábado em arrumar uma UTI Neo 
natal para que fosse removida uma criança que estava internada em Cantagalo 
e foi removida para Campos e como não conseguiu a UTI na região, conseguiu 
a UTI em outro Estado em Além Paraíba e por isso vale a pena deixar 
registrado o empenho e disponibilidade do nosso Secretário em resolver esse 
problema. Apesar de não ter conseguido salvar a vida da criança, mas 
conseguiu fazer essa remoção e levar a criança até Campos, mas a vontade de 
Deus foi que a criança não ficasse viva, mas não podia deixar de registrar o 
empenho desse nosso Secretário, atendendo as ligações da família, retornando 
as ligações para dar uma satisfação e conseguiu fazer essa remoção. O 
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que esteve com uma pessoa da 
família hoje também e pediu que agradecesse ao Secretário, conseguiu falar com 
ele por telefone e deixou o agradecimento também. A outra questão é a respeito 
do transporte do município. Viveu isso e sabe da dificuldade que é passada hoje 
pelos diretores de Transporte que existe em nosso município, a questão não 
muito boa que vai falar, mas existe um veículo que está disponibilizado para 
uma Secretaria com a Placa KNF 8262 e vários munícipes já vieram reclamar 
que o diretor tem que negar um carro para uma pessoa para que seja feita 
alguma coisa e esse carro está à disposição de uma determinada Secretaria e 
esse carro está sendo usado, pois já viu e outros colegas também já viram, para 
levar esposa pro trabalho, filho para colégio e no sábado por volta das 20 horas 
esse carro passou no centro da cidade, com seis pessoas indo em destino a São 
Sebastião do Alto. É uma coisa chata, mas tem que ser falado para que seja 
tomada alguma providência quanto a isso. Esse carro é cedido a Secretaria de 



Esporte e o condutor às vezes está dirigindo de chinelo de dedo, de bermuda e 
cabe o registro na Casa. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da 
palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber disse 
que ficaram registradas as palavras do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira e isso já foi levado ao Chefe do poder Executivo e realmente existe um 
funcionário usando o carro indevidamente e esse funcionário é o ex Diretor de 
Transporte e não tem que esconder nada e já foi levado ao chefe do Poder 
Executivo e ele está tomando as devidas providências para que o carro volte a 
sua normalidade. Em seguida 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 Nº003/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola 
Borges que dispõe sobre estabelece a realização periódica de campanha de 
prevenção de deficiência visual para a população de Macuco que foi para 
Segunda, da Indicação Nº635/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola 
Borges, da Indicação Nº636/13 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, do    Convite do Governador do Estado do Rio Janeiro e a Prefeitura de 
Bom Jardim, do    Ofício Nº010/13 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
dos    Ofícios Nº0316/13, Nº0317/13, Nº0318/13, Nº0319/13 e Nº0320/13 da 
Prefeitura Municipal de Macuco. 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. O Presidente Frank 
Monteiro Lengruber colocou em Segunda Discussão e Votação o Projeto 
Nº003/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges o qual foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente colocou o referido Projeto 
de lei em sua Redação final o qual foi aprovado por unanimidade e vai à 
sanção.  Em seguida encaminhou ao Chefe do Poder Executivo as Indicações 
635/13 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges e Nº636/13 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. 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__________________________.     

 

 


