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

Aos seis dias do mês de Março 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. Ausentes os
Vereadores Júlio Carlos Silva Badini e Vereadora Michelle Bianchini Biscácio. 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
Douglas Espíndola Borges o qual disse chamar a atenção para uma coisa que passou
despercebida há 3 sessões atrás que é um fato inédito nesta Casa de Leis e o
Presidente Frank Monteiro Lengruber o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que
têm mais tempo de legislatura podem confirmar se isso realmente é uma coisa que
nunca aconteceu antes, que é o Chefe do Poder Executivo ter respondido as
Indicações e isso é de grande valia, pois incentiva e valoriza o trabalho do Vereador.
Isso é uma coisa que não acontecia, pois não se recorda. Enquanto Vereador na
gestão passada, o Prefeito sequer lia, quanto mais respondê-las. Na gestão anterior
do falecido Prefeito Maurício Bitencourt Papelbaum, não era Vereador, mas não
sabe como funcionava, então deixou registrado seus parabéns e agradecimento ao
Prefeito Félix Monteiro Lengruber, por está tendo a sensibilidade de responder as
suas indicações, concluiu. A palavra continuou franqueada no Pequeno Expediente.
O Presidente Frank Monteiro Lengruber relatou ao Vereador Douglas Espíndola
Borges que realmente está indo para seu quarto mandato e em seus três mandatos
realmente nunca foi respondida nenhuma indicação de Vereador desta Casa com
seus 12 anos de Vereança, é louvável realmente a atitude do Poder Executivo e essa
Casa só tem a agradecer o convívio com o Chefe do Poder Executivo. Não havendo
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente
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
Nº008/13 de autoria do Poder Executivo que autoriza a concessão de subvenção ao
Hospital de Cantagalo e dá outras providências, da Indicação Nº 574/13 de
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº 576/13 de
autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges e dos ofícios Gab. Nº0123/13,
Nº121/13, Nº122/13, Nº140/13, Nº141/13 de autoria do Prefeito Félix
Monteiro Lengruber. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual
disse que sabe que não pode voltar ao assunto do Pequeno Expediente, mas só
para poder constatar e fazer por merecer o seu agradecimento está na Casa a
resposta das indicações e isso é o que motiva você a trabalhar. A respeito de sua
indicação, foi procurado por alguns moradores que estão sem receber

suas correspondências em casa por falta de sinalização nas ruas. As Ruas estão sem
nome e sem número e o carteiro não tem como entregar essas correspondências e essas
até bancárias e as pessoas estão pagando juros por que o cartão chega e o correio não
entrega no tempo certo e toda essa dificuldade. Foi até os Correios e disseram que
além desse problema que o município tem que sanar que é identificar as ruas seria
interessante que a Câmara e a Prefeitura fizessem um ofício aos Correios pedindo
para que fossem aumentado o quadro de carteiros, pois hoje só temos dois e como o
município está crescendo já fez esse pedido também, mas é interessante que a
Câmara e a Prefeitura fizessem. O Vereador Douglas Espínola Borges deixou o seu
pedido com a Secretária, com a autorização do Presidente, para que fosse feito um
ofício aos Correios e pedir mais um carteiro para o Município. Não havendo mais
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Frank
Monteiro Lengruber disse que concorda com o Vereador Douglas Espíndoa Borges e
solicitou a Secretária para que providencie em nome dos nove Vereadores um ofício
em conjunto para que possa ser encaminhado aos correios para atender a demanda
do município, concluiu. Em seguida o Presidente passou para Ordem do dia. O
Presidente encaminhou o Projeto de Lei Nº008/13 de autoria do Poder Executivo à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. O Presidente
encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº574/13 de autoria
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e Indicação Nº576/13 de autoria do
Vereador Douglas Espíndola Borges. 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__________________________.

