Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLXXIX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
25 de março de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e cinco dias do mês março de 2015, 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 Carlos Alberto
da Silva Oliveira. 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 justificou sua falta na sessão
passada que foi por motivos pessoais e não conseguiu comparecer. O Vereador disse ainda
que gostaria de dar satisfação aos munícipes e aos vereadores, disse que não sabe se é do
conhecimento de todos, embora o governo de Félix Monteiro Lengruber seja intitulado de
governo que dá prioridade e trata da saúde, o governo tem feito uma verdadeira revolução
na área de educação no município. O Vereador trouxe para mostrar para os vereadores e
público presente o livro didático e disse que ele foi comprado para o município e
distribuído do primeiro ao quinto ano em todas as escolas do município, isso mostra não só
o compromisso com a saúde, mas também com a educação do município. O vereador disse
ainda que tem outros dados também com relação ao café da manhã, disse que hoje os
alunos recebem o café da manhã quando chegam, não a frutinha como acontecia antes,
mas um café da manhã completo, depois tem o almoço e antes dos alunos irem embora
ainda tem um lanche, isso em toda rede municipal. O material hoje é todo personalizado,
tem o brasão do município e tem a foto dos pontos turístico, tem a letra do Hino do
Município no material escolar. O vereador parabenizou o Governo e disse deixar
registrado, com muita satisfação o trabalho que vem sendo desempenhado pelo governo.
Parabenizou também a Secretária de Educação Kellen Monteiro Lengruber pelo trabalho
que vem desenvolvendo e disse que além do município ter sua marca forte na saúde pode
ter sua marca também forte na educação. O Vereador disse que gostaria de fazer uma
defesa, que nessa semana aconteceu um episódio e, gostaria de trazer ao conhecimento dos
senhores e sair em defesa do Secretário de Obras, o Senhor Niraldo Menezes da Silva.
Disse que é do conhecimento de todos que por motivos técnicos, operacionais a empresa
que presta serviço de limpeza urbana, ficou sem caminhão por alguns dias e isso acarretou
acúmulo de entulho em um bairro e outro, problema esse que já está sendo sanado pelo
prefeito, o prefeito já notificou a empresa e a empresa está viabilizando outro caminhão. O

vereador explicou que algumas pessoas durante a semana bateram fotos do caminhão do
município prestando serviço, ajudando na limpeza urbana, disse que na verdade a
ilegalidade disso é zero, a lei não impede que o caminhão do município de forma esporádica
preste esse tipo de ajuda, o que não pode acontecer é o que acontecia no passado, em outra
administração, quando o caminhão ficava, ficava a máquina mais de quarentas dias,
agora esporadicamente como ocorreu dessa vez isso não traz nenhum problema e não tem
nenhum impedimento ilegal. O Vereador voltou a falar que quando esse caminhão foi
emprestado para o município, a intenção foi de limpar os bairros, foi de fazer a limpeza
dos bairros, então as pessoas que percebem isso que vão bater fotos, essas pessoas não
querem o bem estar da comunidade, o caminhão não está agregado a empresa por mais de
trinta dias, mais de quarenta dias, isso foi em dois dias só. O vereador continuou dizendo
que parece que as pessoas ficam ajoelhadas, rezando e pedindo para cometer um deslize
para poder sair bem na foto e ai voltou a repetir que desse jeito o município não anda, o
esforço tem que ser de todos para que dê certo, independente da bandeira ou de quem esteja
aqui, se não trabalharmos juntos a coisa não vai, porque se tem meia dúzia de pessoas
puxando e torcendo para que funcione e uma minoria, sabe que tem uma minoria infeliz
que insiste em ficar com essas picuinhas achando que a política é mais importante que a
comunidade. O vereador disse deixar registrado aqui o seu apoio ao Secretário Niraldo e o
agradecimento por ter emprestado o caminhão a empresa para amenizar o mal estar e o
incômodo que a população estava sofrendo e disse que fica também registrado os seus
parabéns a Secretária de Educação Senhora Kellen Monteiro Lengruber pelo belíssimo
trabalho que vem desenvolvendo a frente da Secretaria, concluiu. Fez uso da palavra o
Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse que o assunto que traz em pauta nessa
tribuna é um assunto que já levantou aqui em horas passadas, relacionado ao sinal de TV
em nossa cidade. Disse que lembra que no período que antecedeu a Copa, veio a essa
tribuna pedir, que de alguma forma se providenciasse melhora do sinal de TV, porque
continuam insistência de alguns munícipes pedindo que providencie e interceda junto ao
Poder Executivo para que se dê um jeito de dar uma arrumada naquela torre, disse que
sabe que é muito precária e muito antiga e que talvez precise até na verdade de jogar ao
chão e fazer uma nova. O Vereador disse ainda que hoje o sinal está um pouco adequado
para quem tem parabólica ou TV a cabo e as pessoas que não tem nem uma e nem outra
opção que já disse aqui, estão pedindo para que o Poder Executivo providencie uma
melhora e então pede que essa Casa de Leis junto a administração ou órgão competente
possam vir socorrer e ver o que está acontecendo, para que nossos cidadãos possam estar
assistindo a televisãozinha deles e usufruindo desse bem dentro no seu lar, concluiu. Não
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o presidente
solicitou à secretária que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente
foi feita a leitura do Ofício SMO nº001/2015 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Não havendo quem quisesse

fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente leu a Moção de Aplauso de
autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges. Logo após o Presidente passou a Moção
às mãos do Vereador Douglas Espíndola Borges o qual fez a entrega ao Senhor José
Carlos Ramos Malaquias. Em seguida foi concedida a palavra ao Senhor José Carlos
Ramos Malaquias o qual fez sua explanação. Logo após o Vereador Douglas Espíndola
Borges fez também sua explanação dizendo que como disse a Vereadora Michelle
Bianchini Biscácio quem tem que agradecer somos nós. O vereador disse ainda que o
Senhor José Carlos Ramos Malaquias está agradecendo a Moção, mas somos nós que
temos que agradecer pelo trabalho prestado, disse que na verdade a Moção já fala tudo,
Senhor Malaquias tem como característica principal a simpatia e o bom humor e sempre
predisposto a atender da melhor forma possível quando liga para ele, e essa é só uma
pequena homenagem que está fazendo e disse que vão estender isso para outros
funcionários, porque na verdade o funcionalismo público é o coração do município e quem
dá são os funcionários que tem atendimento direto com o povo e que temos uma dívida de
gratidão eterna pelo esforço e trabalho prestado. O Vereador disse ainda que o Senhor José
Carlos Ramos Malaquias foi modesto quando falou algumas coisas, mas é importante
relatar que quando Malaquias assumiu, o município tinha duas ambulâncias que eram
dois saveiros, um novo e um velho, e hoje temos quatro ambulâncias, temos os dois
saveiros, temos as duas ambulâncias, uma UTI e outra ambulância e fora a ambulância
do SAMU. O vereador disse que chega lá e, acha as ambulâncias em perfeito estado e que
quer que o Senhor Malaquias estenda essa homenagem a todos os motoristas, a sua equipe
que sabe que sozinho não se consegue fazer tudo, mas que leve essa homenagem a todos os
outros que lá estão e deixou os parabéns ao Senhor José Carlos Ramos Malaquias pelo
esforço e dedicação junto ao município, concluiu. 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__________________________.

