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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 pedir de uma forma mais
agilizada para que a Casa de Leis encaminhe ao órgão competente e crê que seja
a Secretaria de Meio Ambiente para que de fato tome providências com relação
à água do chafariz que está ali fora em frente. Já está exalando mau cheiro e
não convém. É um tanto feio para uma cidade que recebe sempre visitantes a
água estar nesse nível de estar verde e cheirando peixe. De uma forma oficial
que seja encaminhada a Secretaria responsável, providência desta situação,
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual foi
à tribuna reforçar um pedido que já foi feito pelo Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira sobre a Avenida Manoel Roberto da Silva que fica no trecho da
balança na chegada de Macuco. É um lugar que já teve muito acidente e já
teve acidentes fatais ali e tem que ser sinalizada com urgência. Os moradores o
chamaram lá e esteve olhando. De um lado tem casa, do outro tem oficina, toda
hora saem e entram veículos e precisa-se de com muita urgência de sinalização,
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual
parabenizou o Secretário de Saúde Rodrigo Romito e enalteceu o serviço que
vem prestando em nossa comunidade. Incansável em atender a nossa
população, sempre muito prestativo, muito atencioso para com ele e com os
outros Vereadores também. Deixou registrado os parabéns ao Prefeito por ter
feito uma excelente escolha e por estar desempenhando um papel de forma tão
nobre. É como se fosse filho de Macuco. O carinho que tem dispensado as
pessoas aqui é como se fosse filho de Macuco. Deixou os parabéns ao Senhor
Rodrigo, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual disse que não está falando que tem facilidade em elogiar, mas é
uma dificuldade para o ser humano distribuir elogios e falar bem de alguém,

mas não podem abrir mão do Secretário de Saúde. O que tem visto do
atendimento do Rodrigo quanto aos Vereadores tem certeza que tem atendido a
todos muito bem e com os munícipes também que vão até ele. Sabe que a
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio é ex Secretária de saúde, teve sua
participação e se dedicou também, mas Rodrigo tem sido fora do comum. Ele
não tem hora para nada e fazem o pedido ele dá o retorno. O Vereador Cássio
disse que tem visto isso, não só os Vereadores, mas também com outras pessoas.
Rendeu elogios a ele e é um Secretário que tem que cuidar dele e o que puderem
ajudar a secretaria de Saúde será bem vindo, 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 Nº030/13 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a dispor de imóvel, pela
modalidade jurídica adequada, para fins de construção e implantação da
delegacia Civil “Delegacia Legal” em nosso Município, do Projeto de Lei
Nº 007/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira que dispõe sobre
“Estabelece a obrigatoriedade da instalação de Comitês Comunitários de
acompanhamento na execução de obras Públicas e Serviços de engenharia do
Governo do Município de Macuco- RJ, das Indicações Nº678/13 e Nº679/13
de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges e do Ofício Nº004/13 do
SEBRAE. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual
agradeceu em seu nome e da população de Macuco ao Deputado Luis Martins
que tem sido incansável em trazer benefícios para a nossa população. A
ambulância que chegou primeiro em nosso município do que qualquer outro
município e agora não está medindo esforços para poder trazer a delegacia legal
para Macuco. Se sente qualificado em agradecer em nome da população a uma
pessoa que tem feito tanto para o nosso município. Chamou atenção dos
Senhores Vereadores para a responsabilidade enquanto pessoas públicas de
fazerem as escolhas certas. Não disse que tem que apoiar o Deputado Luis
Martins, mas que escolham Deputados que tenham compromisso com o
Município. Não vai faltar aventureiro para chegar aqui na última hora com
mala de dinheiro querendo comprar o voto do nosso povo. Tem que ter
compromisso com aqueles que estão dia a dia ao lado os ajudando. Geralmente
os eleitores e munícipes se espelham muito nos Vereadores e pessoas públicas.
Atentou aos Vereadores para esse detalhe de que é muito importante as
decisões e que acabam influenciando na decisão dos outros, concluiu. O
Presidente Vereador Frank Monteiro Lengruber fez o uso da palavra e disse
que em cima do que o Vereador Douglas Espíndola Borges mencionou,
parabenizou o Deputado pela atitude, mas também ressaltar os nomes do

Deputado Nilton Salomão que na segunda-feira estará assinando convênio
com o Somando Forças com o município no Valor de R$ 500.000,00 e na
próxima semana o Deputado André Correa estará assinando junto ao Prefeito
o projeto e o convênio do nosso tão sonhado Hospital no valor de
R$4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais). Não só também o
Deputado Tutuca empenhado na questão dos cursos profissionalizantes a
partir de janeiro ou fevereiro e o Vereador Alan das Neves joi nas próxima
sessões vai tratar sobre isso, de estar trazendo cursos de qualificação para o
nosso município. São Deputados que realmente estão olhando pelo nosso
município. A população com certeza saberá na hora certa quem são os
verdadeiros Deputados que estão ajudando o nosso município, concluiu. Não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente. O
Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente Frank Monteiro Lengruber
encaminhou o Projeto de Lei Nº030/13 de autoria do Poder Executivo à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Presidente encaminhou o
Projeto de Lei Nº007/13 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras Públicas e
Serviços Urbanos. Em seguida encaminhou as Indicações Nº678/13 e 679/13
ambas de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges ao Chefe do Poder
Executivo. O Presidente deferiu o Ofício Nº004/13 do SEBRAE o qual pede
para fazer o uso do espaço físico da Câmara a partir do dia 02 ao dia 06 de
dezembro de 2013 das 14hs às 17hs com a ressalva de nos dias 02 e 04 as
atividades encerrarem no máximo às 16 hs. 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 Ferreira lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

