Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
05 de novembro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos cinco dias do mês novembro de 2014, 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 Marcos da Cunha Boquimpani. Foi lida a ata da sessão
anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno
Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Douglas
Espíndola Borges o qual disse querer justificar sua falta na segunda-feira, dia
03 de novembro e também não poderia de parabenizar a equipe do Pré-Mirim
do Macuco pela conquista da Taça do Calcário. Parabenizar a Prefeitura pela
organização, na pessoa do Prefeito. Parabenizar o Secretário de Esporte Diogo
Latini, o campeonato correu de forma tranqüila e deixou os parabéns a equipe
vencedora e disse que seu filho fez uma sensacional defesa o que não poderia
deixar de vir relatar. Comunicou também aos vereadores que esteve visitando
as dependências da obra do hospital e que esteve conversando com os donos da
empreiteira e que já tem mais de cinqüenta por cento da obra concluída então,
bem antes que se imagina estaremos com o hospital sendo inaugurado, a parte
de obra física e depois vai ficar faltando a parte de aparelhamento, mas as
obras estão a todo o vapor, contrariando alguns comentários que as pessoas
falaram que o Município vivia uma crise e que as obras estavam paradas. A
obra está a todo vapor e com mais de cinqüenta por cento dessa obra já
concluída. O Vereador disse ainda que queria passar a ciência dos Senhores que
saiu na edição do Jornal Tribuna da Serra do dia 31, que O Tribuna da Serra
reproduziu uma nota do colunista renomado Anselmo Góis do Jornal O Globo,
onde ele dava um puxão de orelhas, podendo assim falar, no Governador Pezão
e na Presidente Dilma e elogiava as medidas de austeridade que foram tomadas
pelo Prefeito com relação as demissões e com reduções de Secretarias, com isso
vem de encontro com a política perversa e maldosa que as pessoas tentaram
fazer onde acharam que as demissões tiveram alguma motivação política,
enfim, as demissões aconteceram por contensão de despesa e diminuição da
arrecadação e deixou aqui registrado mais esse comentário. O Vereador

