Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLVIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
27 de Outubro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e sete dias do mês 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 o Vereador Alan das Neves Joi. 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 parabenizar o povo do Rio de Janeiro
pela brilhante escolha que fez no último domingo e parabenizar principalmente
a população de Macuco que não votou só no candidato, não votou só no
quinze, não votou só no Pezão, votou no nosso hospital, votou na ampliação
de nossa creche, votou nas casas populares que vão sair, votou em nossa
delegacia, no destacamento do corpo de bombeiro que vai vir para o Rural
Park. Disse que isso foi um voto consciente, e deixa os seus parabéns a
população e parabeniza também o prefeito Felix Monteiro Lengruber na figura
de liderança do PMDB aqui do município, atribuindo a ele os votos para
aqueles que achavam que existe uma crise muito forte rondando e disse que
esses pessimistas vão ter que esperar mais um pouco para poder festejar. Falou
querer fazer um comentário e pediu ao presidente se fosse possível deixar em
aberto para qualquer Vereador que queira opinar, que no último sábado tinha
um carro fazendo propaganda eleitoral aqui na rua para o candidato Crivella,
disse que não tem nada contra o Crivella, nem contra o dez, nada disso, mais
pelo sentido apelativo da propaganda e essa propaganda falava o seguinte, que
dava a entender que o município estava numa crise muito forte, embora as
eleições fossem Estaduais, falava de uma crise muito forte e quem queria
mudança que a hora da mudança era no domingo, então está provado que pela
terceira vez o povo não quer mudança aqui em Macuco. O Vereador disse ainda
que já tentaram com Lindberg aqui nessa tribuna, se os Senhores se lembram
disso, depois tentaram com Garotinho e agora com Crivella e o povo reconheceu
o esforço e trabalho não só do Prefeito, mas dessa Casa, dos funcionários que
tanto se empenham. Disse que essas fofocas, esse terrorismo que o pessoal tem

feito o tem entristecido muito. Uma vez é aceitar a missão de defender o povo e
de se candidatar a Vereador, os interesses partidários, políticos e pessoais têm
que ser colocados de lado, infelizmente as pessoas que pregaram contra a
candidatura do nosso Governador, são pessoas que não tem compromisso com o
nosso município, por elas pouco importava se o hospital ia ficar pronto ou não,
se a delegacia ia vir ou não, então por conta disso não poderia deixar de vir a
essa tribuna para falar de sua indignação e dar os parabéns a população de
Macuco por ter feito a escolha certa no domingo passado, concluiu. Não
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o
Presidente Frank Monteiro Lengruber disse querer fazer suas as palavras do
Vereador Douglas Espíndola Borges e parabenizou o Governador Pezão pela
eleição e principalmente nosso município. Disse que esteve hoje com o Prefeito
Felix Monteiro Lengruber e ele por telefone com o Governador, falou que hoje
já foi depositado no cofre do Município a segunda parcela do hospital, a
empresa já estará recebendo amanhã. Muitos falaram que a obra parou, mas
mesmo assim a obra continuou, então como disse o Governador hoje no Jornal
RJ, que ele vai ser o segundo Prefeito de cada Município e Macuco só tem a
ganhar com isso. Com relação ao comentário do Vereador Douglas, aí está o
verdadeiro ator da política de Macuco, aquele que fica com três candidatos e
não cansa de ser derrotado, concluiu. O presidente solicitou a Secretária Geral
que fizesse a leitura do Grande Expediente, mas antes convidou a Vereadora
Michelle Bianchini Biscácio para assumir a cadeira da Primeira Secretaria. No
Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº019/14 de autoria
do Poder Executivo que dispõe sobre “Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Macuco para o exercício Financeiro de 2015 que foi para
Segunda Votação e do Convite da E.M. Prof. Sylvia G. B. Bath Rosas. 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 colocou o Projeto de Lei Nº019/14 de autoria do Poder
Executivo, em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em tela em sua Redação Final em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai a
sanção. 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
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Presidente___________________________
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Secretário__________________________.

