Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCXLVIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
17 de setembro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezessete dias do mês de setembro 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. Presente todos os Vereadores. 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 a Vereadora Michelle Bianchini
Biscácio o qual disse querer esclarecer quanto uma indicação feita pelo colega
Vereador Douglas Espíndola Borges sobre os lanches que Secretaria de Saúde
dá aos pacientes. Disse que isso já existe e que tem uma Lei Nº498/2010 a qual
na época era Secretária de Saúde, onde o Município pode sim fornecer lanches
aos pacientes e a única coisa que o Vereador Douglas Espíndola Borges
acrescentou foi que teria lanches também para os acompanhantes, mas que já
existe essa Lei Nº498/2010 e que o município já está autorizado a fornecer
lanches aos pacientes, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Douglas
Espíndola Borges o qual disse para a Vereadora Michelle, que como a Senhora
disse que a diferença é com relação aos acompanhantes e que existe uma Lei
que determina o lanche dos pacientes e eu acrescentei o lanche dos
acompanhantes, então são duas Leis diferentes, não são iguais. Aproveitando a
oportunidade de estar aqui queria comunicar os colegas Vereadores, que acha
que já é conhecimento de todos, o fato de nosso município ter conseguido uma
Delegacia Legal através da indicação do Deputado Luiz Martins para o nosso
município. O Município entrou com a contrapartida do terreno que foi
adquirido no valor de R$300.000,00 e o Município vai entrar com a construção
da Delegacia. Queria salientar e chamar a atenção dos Senhores e
principalmente dos colegas Vereadores o compromisso que nós pessoas públicas
temos com a nossa população no que diz respeito a pedir voto e trabalhar por

aqueles que fazem por nosso município. O Deputado Luiz Martins teve aqui
em nosso Município na última eleição 47 votos e não se omitiu em conseguir
para nós, não só a Delegacia como outros benefícios. Então tem hoje aí
Deputados, candidatos; candidatos não, que quem está entrando pela primeira
vez, tem que passar pedido e senão fizer nada depois não vai ter o direito de
voltar, mas temos candidatos que passaram por Macuco, levaram mais de mil
votos e nada fizeram por nosso Município. Então assim, nós como pessoas
públicas, nós Vereadores temos a obrigação de alertar a população para esse
detalhe muito importante. É muito fácil na época da eleição aparecer aqui e
soltar, abrir mala e depois não ter compromisso com o nosso Município. É
importante não só os Vereadores mas os munícipes, que reconheçam e tenham
gratidão com aquelas pessoas que fizeram pelo nosso Município. Não é só o
Deputado Luiz Martins que fez, temos aqui vários Deputados que ajudaram o
município e peço a atenção e um carinho especial para com esses que ajudaram,
porque é muito fácil passar aqui, pedir voto e nunca mais voltar, concluiu. Fez
uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse também
participar dessa indignação com o candidato que vem aqui, pega uma liderança
e essa liderança ainda chega ao ponto de falar que fez e pode fazer mais. Nós
como representantes do povo, que cuidamos do bem estar do povo, que estamos
no dia a dia vendo a necessidade de nosso povo, não podemos admitir isso, mas
admitir com cautela, com educação e sabermos o que falar. Temos vários
candidatos que fez por Macuco e eu acho que a gratidão tem que despertar em
cada munícipe nessa hora. O candidato que vem e que fala que fez e não fez
nada e pedindo votos, é querer enganar o povo e ninguém gosta de ser
enganado. Teve candidato com mandato que teve uma votação expressiva e
pelo que sabe não conseguiu nada para o Município, como outros aí. Não estou
falando isso em relação ao nosso candidato, não é Vereador Douglas? Acho que
temos vários candidatos que fez por Macuco e a gratidão nessa hora tem que
despertar no nosso povo. Agora querer enganar, não podemos admitir. Está aí
para todos verem o que pôde ser feito por Macuco e então venho aqui
indignado e um alerta para o povo, o povo não pode ser enganado em relação a
isso. Acho que tem consciência, mas como é liderança as vezes, quer passar
alguma coisa que fez e não fez, nós não podemos admitir isso, concluiu. A
palavra continuou franqueada no Pequeno Expediente. 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 dos Ofícios Gab
Nº0424/2014 e Nº0425/2014 da Prefeitura Municipal de Macuco. Não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente e nem
Ordem do dia, 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__________________________.

