Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
08 de outubro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos oito dias do mês de outubro 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 a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio. 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 Júlio
Carlos Silva Badini o qual falou sobre a indicação da sessão anterior que o
Vereador fez a pedido dos caminhões para ajudar o pequeno pecuarista; disse
que a Prefeitura já está tomando a iniciativa, já está atendendo, então veio
agradecer em nome dos pequenos pecuaristas que nesse momento de seca passam
por dificuldades imensas. Deixa aqui seu agradecimento a Prefeitura
Municipal de Macuco, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira o qual disse estar na tribuna como vereador e também como
produtor rural e acha que o momento que os produtores estão atravessando em
um município como Macuco o qual é referência na produção de leite, na
indústria de leite, veio agradecer o prefeito a ajuda desse caminhão que está
servindo os produtores. O Vereador disse que muitas das vezes as pessoas não
entendem como essa ajuda é importante, o tamanho que essa ajuda é para um
produtor rural que muito das vezes o produtor que está sendo beneficiado com
esse frete é o produtor que está produzindo vinte litros de leite. Hoje esses vinte
litros de leite são transformados em dinheiro, ele vem a ser vinte reais por dia
que no mês vem a ser seiscentos reais, olha a ajuda que o Município está dando.
Está sendo uns dos pioneiros no município de Macuco essa ajuda. Estamos
vendo os municípios também proporcionando esse tipo de ajuda e então
parabeniza o Governo, o prefeito, o Secretário Niraldo que não mede esforços
para ajudar, ao Wildimar que de uma forma e outra tem ajudado também e

deixou registrado seu agradecimento ao Governo, concluiu. Não havendo mais
quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente
Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da Indicação
Nº718/2014 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da
Indicação Nº719/2014 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira, do
Ofícios Gab Nº0459/14 e Nº0462/14 da Prefeitura Municipal de Macuco e do
Ofício SMO Nº008/14 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra no
Grande Expediente o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual disse
agradecer o convite feito pelo prefeito para estar assumindo a liderança do
Governo e que gostaria de deixar desde já aqui os seus serviços a disposição dos
Senhores Vereadores. Disse que vai tentar fazer o máximo para poder estreitar,
como se isso fosse necessário, que graças a Deus o diálogo entre a Câmara e a
Prefeitura é muito bom, mas que os colegas podem contar com ele. Sabe que o
município atravessa por momentos difíceis e disse fazer o máximo para se
empenhar e ajudar o município no que for necessário, concluiu. Fez uso da
palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse enaltecer o
convite feito pelo prefeito e no mesmo momento o Vereador Douglas em aceitar
o cargo de Líder de Governo. Tem visto a conduta do Vereador Douglas, sua
fibra, a sua vontade em ver o Governo dar certo. Sabe que isso tudo resulta no
bem estar do povo e é uma das coisas que sempre o Vereador Douglas passou
para ele. Disse que como aprendeu nesses dias e sabe que o Vereador Douglas
fala disso a seu respeito também, mas é do ser humano, o ser humano aprender
com o outro. Parabenizou o Governo pela escolha e sabe que o prefeito foi sábio
nesse momento. Não foi numa alegria de posse, mas foi em uma crise de
Governo que pior a situação que o município está passando não vai ficar e tem
certeza que tudo que foi mostrado nessa eleição vai ser muito melhor para o
futuro, podem estar certos disso. Disse que o Governo sempre demonstrou que
quer dar certo, que quer o bem do povo e que vai ajudar no que puder e que o
Vereador Douglas e o prefeito podem contar sempre com sua ajuda, concluiu.
Fez uso da palavra o Vereador Marcos da Cunha Boquimpani o qual disse que
tem certeza que o prefeito fez a escolha muito certa por ter escolhido o
Vereador Douglas, por ele ser um vereador atuante, que com certeza o
município só tem a ganhar, é uma pessoa batalhadora, guerreira. Disse que o
Vereador pode contar com sua ajuda para ajudar o Governo e com certeza é um

momento muito difícil, como o Vereador Cássio acabou de falar, para todo o
município. Então é uma responsabilidade muito grande e o Vereador Douglas
quando o prefeito fez o convite, mais que depressa agarrou e disse que como
sempre está junto do Governo e foi um Vereador que na verdade nem no
palanque do Executivo foi eleito. Isso demonstra seu trabalho e o quanto ele
quer ver o Governo dar certo. Parabenizou o Vereador Douglas e disse que
poder contar com ele, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alan das Neves
Joi o qual parabenizou o Vereador Douglas pela iniciativa e disse que
intitularam o Governo como um Governo de crise com críticas, o que não vê
dessa forma. Disse que o Governo passou por momentos difíceis em crise e que
tem pesquisas que mostraram que em 70% (setenta por cento), se não se engana,
de aprovação do Governo. Disse ter andado muito na Secretaria de Cultura, na
Secretaria de Obras, gostaria de parabenizar Niraldo que não mede esforços
para nos atender, Rodrigo Romito. Disse ter participado um pouco do Governo
e dessa forma tem visto a dedicação desses Secretários em atender os exames,
atender os pecuaristas como disse o Vereador Júlio. Vejo o governo não dessa
forma como intitularam. Parabenizou o Vereador Douglas e disse poder contar
também com ele para o que precisar, concluiu. O Presidente Frank Monteiro
Lengruber convidou o Vereador Marcos da Cunha Boquimpani para assumir a
cadeira da Presidência. Fez uso da palavra o Vereador Frank Monteiro
Lengruber o qual disse fazer suas as palavras dos colegas vereadores. Um
momento como esse gostaria de parabenizar o Vereador Douglas, por que num
momento que o Governo está bem, ser líder de governo é muito fácil, mas
momento como esse, num momento difícil e o Senhor assumir a liderança de
Governo, de peito aberto e dizendo que quer o melhor para o nosso município,
quero parabenizá-lo por isso. Disse querer tomar a liberdade de repudiar uma
atitude que teve o Vereador Wilson de não ter pelo menos comunicado ao
Chefe do Poder Executivo a sua saída da liderança do Governo, ao qual foi
feito um convite em público, totalmente aberto como ele mesmo disse aqui na
sessão passada, com relação ao ato de posse, aquele ato alegre de posse, enfim
acha que pelo menos um telefonema dizendo muito obrigado prefeito, estamos
juntos ou estamos contra. Faz parte da política, a política é assim mesmo, dá
voltas e eu só quero te parabenizar Vereador Douglas por esse momento e pode
contar com esse Vereador. Como disse liderança de Governo, que me desculpe o
Vereador Wilson, não foi exercida como o Senhor falou nessa Casa. O Vereador
Frank disse ainda que jamais viu o Senhor Vereador na tribuna defendendo o

Governo, jamais viu o Senhor nessa tribuna atendendo um pedido de Vereador,
liderança de Governo pelo que o Senhor não sabe é estar indo ao Executivo e
trazendo as informações aos nobres edis dessa Casa. Quantos e quantos debates
acalorados, mas debates sadios tive com o Vereador Douglas nessa Casa
quando fui líder de Governo do Governo Rogério Bianchini. Quantos e quantos
debates tive com o vereador Cássio nessa tribuna, nessa Casa para poder estar
defendendo e levando o nome do Governo. O Senhor Vereador, jamais citou
nessa tribuna as duzentas cirurgias que nós pegamos do Governo passado
atrasada em mais de trezentos mil reais que o município pagou, deixando todas
elas em dia. O Senhor jamais citou nessa tribuna que nos cento e oitenta
alunos, estudantes para Nova Friburgo e hoje transportamos mais de trezentos
alunos. O Senhor jamais citou nessa tribuna a aquisição de quatro ônibus
escolares. O Senhor jamais citou nessa tribuna, talvez porque não tenha sido
seu Deputado que trouxe, parabenizando Vereadores como Cássio, como Alan,
como Douglas que trouxeram ambulância para o nosso município, que
trouxeram três vans para o nosso município. O Senhor jamais citou isso nessa
tribuna Vereador. Então liderança de Governo como o Senhor fez é muito
fácil, bater no ombro e dizer que está bom e por traz falar errado é muito fácil.
Agora o Senhor não me conhece nessa Casa e não conhecem as atitudes que eu
vou ter daqui para frente, como o Senhor que está falando na rua que vai
mudar suas atitudes. Então seja homem e sobe nessa tribuna e tenha coragem
de falar na cara e não falar por traz. Daqui para frente o meu tratamento com
a Vossa Excelência também vai ser muito diferente. Não estava agüentando
mais, a falsidade que é um Vereador como o Senhor. O que estou falando aqui,
o Vereador pode consultar no artigo 42 da Constituição Federal que diz que
tenho amplo direito de falar isso aqui. Disse também que o Vereador Wilson
nunca foi líder de Governo nessa Casa e ao sair sequer deu um telefonema para
agradecer ao Prefeito Municipal, que sempre o atendeu, sempre abriu as portas
do gabinete para ele. Todas as Secretarias daquela Prefeitura sempre estiveram
abertas para Vossa Excelência, o Gabinete da Presidência dessa Casa sempre
esteve aberta, sempre discutimos, sempre dialogamos sobre o Governo, agora
tapinha na frente, falar uma coisa e por traz falar outra, isso não é papel de
um Vereador que se diz um cara de Deus, que se diz um cara honrado, que se
diz um cara até que tem votos diferenciados de cada um vereador aqui. Disse
não entender quando o Senhor Vereador fala isso que o eleitor do Senhor é
diferenciado, porque será que quem votou na gente não é de Macuco? Não é

humano? Por quê? Porque o eleitor que votou na gente é diferente do seu
eleitor? Papel de líder de Governo o Senhor Vereador nunca fez, e tem certeza
que a escolha foi boa, a escolha foi decidida em comum acordo com os
Vereadores e tem certeza que o Vereador Douglas irá representar muito bem o
Governo nessa Casa e disse que o Vereador Douglas pode contar sempre com
seu apoio, concluiu. O Presidente em exercício Marcos da Cunha Boquimpani
solicitou ao Vereador Frank Monteiro Lengruber a assumir a cadeira de
Presidência. Fez uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse
para que o presidente prestasse atenção na Ata onde ele menciona que como
forma de agradecimento ele acolheu e também agradecido entregou o cargo,
porém ficou muito claro, está registrado na Ata dessa Casa que assim como
contou, pode continuar contando com ele. É uma questão pessoal e pela
questão pessoal é que está entregando o cargo de Líder de Governo, porque não
vem a ser seu interesse nesse exato momento. Disse que continuará lutando
pelo bem desse povo, porém que fique muito claro uma coisa, a voz do Vereador
Wilson é a voz do povo e aqui é a Casa de Lei, a Casa do povo e tem o direito
de vir à tribuna anunciar ou recusar, porque foi nessa tribuna que o prefeito o
convidou. Disse ainda que agora com relação a receber, para falar com o
prefeito, confessa que está um pouco mais difícil, porque chega lá Vereador
Frank e é difícil, até a secretária te barra. Complicado, tentei e tentei de
qualquer maneira que fique claro..... O Vereador Frank Monteiro Lengruber
requereu aparte: quanta injustiça falar que o prefeito não o atende. Quantas e
quantas vezes chegamos naquele gabinete e o Senhor ficou três horas lá dentro,
com Vereadores ali esperando para serem atendidos e não pôde ser atendido.
Não é verdade Vereador? Com a palavra o Vereador Wilson o qual disse que
era verdade e explicou que ele não disse que o prefeito não quis atendê-lo, mas
que há dificuldade no acesso ao prefeito. Explicou também que está numa
revista de prestação de contas o seu elogio a essa Casa de Leis, ao tratamento
aqui e lá. Deixou registrado isso e não está em nenhum momento levantando
posição contrária ao prefeito, está levantando uma posição sua de quadro
pessoal que não aceita mais o cargo de Líder de Governo, nada mais do que
isso. Desejou parabéns ao Vereador Douglas e disse continuar lutando juntos
porque esse é o propósito. O Vereador disse não torcer para que o Governo dê
errado, de forma alguma, ajudou e quer continuar ajudando esse Governo.
Disse que foi eleito nesse palanque e pede respeito, por ser uma questão pessoal
sua e não deseja mais estar como Líder de Governo, nada mais do que isso.

Continua torcendo pelo Governo do Prefeito Felix para que dê certo e se
depender dele, está trabalhando, concluiu. Antes de passar para a ordem do dia
o Presidente Frank Monteiro Lengruber disse ao Vereador Wilson que como
presidente dessa Casa irá continuar lhe tratando como sempre o tratou, por isso
recebe o elogio de todos os Vereadores, mas como parlamentar nessa tribuna...
O Vereador Wilson requereu aparte. O presidente disse que se o Senhor
Vereador conhece o Regimento não poderá mais apartear a presidência, e
concluiu dizendo que como parlamentar nessa tribuna vai defender o Governo
independente se for seu irmão ou não, principalmente porque sabe da
honestidade e do caráter daquele homem que conduz o nosso município, talvez
o Senhor Vereador saiba mais que eu, concluiu. Não havendo mais quem
quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente passou
para Ordem do dia. Encaminhou a Indicação Nº718/2014 de autoria do
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e a Indicação Nº719/14 de autoria
do Vereador Wilson Trallis Pereira ao Chefe do Poder Executivo. Não havendo
mais nada a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a sessão, e eu Janaina Pinheiro Felix Azevedo lavrei a presente ata
que vai assinada pelo Presidente___________________________ e pelo
1º Secretário__________________________.

