Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
21 de setembro de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e um dias do mês de setembro 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 Júlio
Carlos Silva Badini. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos
Vereadores presentes. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno
Expediente fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual disse que só
para efeito de dar esclarecimento ao problema do refeitório, que se comprometeu com
colegas de buscar mais informações. Na verdade o que aconteceu foi o rompimento com o
contrato com o mercado que tinha vencido a licitação no começo do ano, então foi feita
uma licitação emergencial com o mercado Farinha Lima de Cordeiro e no mais tardar até
o final da semana o fornecimento de refeições vai estar sendo solucionada. De forma
emergencial tanto a guarda, quanto a Casa do Parto estão almoçando lá no Senhor
Mauro, porque a guarda não pode sair para poder almoçar e o pessoal da Casa do Parto
também não. Tem que almoçar no local. Então o Mineiro está fornecendo isso de forma
emergencial e o resto dos funcionários, o pessoal ampliou para mais meia hora de almoço.
Ao invés de uma hora de almoço, o pessoal está tendo uma hora e meia de almoço para que
possam se deslocar até as suas residências para poder almoçar enquanto não volta e se
restabelece a alimentação no refeitório, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Alan
das Neves Joi, o qual apresentou um Requerimento Verbal solicitando a dispensa da
leitura do Projeto de Lei Nº023/15 de autoria do Poder Executivo, baseado no artigo 106,
parágrafo 2º, Inciso II do Regimento Interno, concluiu. Não havendo mais quem quisesse
fazer o suo da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Frank Monteiro Lengruber
colocou o Requerimento Verbal do Vereador Alan das Neves Joi em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente Frank Monteiro
Lengruber solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande
Expediente foi feita a leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Saúde e Assistência
Social, do Projeto de lei Nº003/15 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges que
dispões sobre “Institui a semana municipal de combate a AIDS e as Doenças sexualmente
transmissíveis (DST), na cidade de Macuco, que será intitulada Semana Vermelha

considerando o dia 1º de dezembro de cada ano, coincidindo com o dia mundial de combate
a AIDS, do Projeto de lei Nº023/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Macuco para o exercício financeiro de
2016,”” do Processo TCE/RJ Nº218.895-0/2015 referente a prestação de contas do
responsável pelos bens patrimoniais, do Ofício Gab Nº156/15 da Secretaria Municipal de
Saúde.. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso
da palavra o Vereador Douglas Espíndola Borges o qual disse que antes demais nada,
queria deixar em aberto aqui e pedir a ajuda dos colegas Vereadores, embora o Projeto seja
de sua autoria, ao tramitar pelas Comissões, se alguém tive alguma sugestão que possa vir
a melhorar o Projeto, será muito bem vindo. Disse que como tinha prometido ao Vereador
Wilson Trallis Pereira, trouxe alguns dados da Coordenadora a Verônica Golinelli sobre os
números estatísticos da epidemia que vem assolando o nosso Município. Por uma questão
ética , não vai falar, até porque está sendo televisionado, mas depois os Vereadores podem
ter acesso a essas informações. O Vereador disse que a idéia principal é transformar, pegar
o dia primeiro de dezembro, que é o dia mundial de combate a AIDS e transformar essa
semana em um mutirão, fazendo um trabalho nas escolas Municipais, Estaduais e nas
repartições públicas, levando informação para essa garotada, para os adolescentes que é
essa facha etária que corre mais risco hoje. Segundo, abraçar as pessoas que estão com esse
problema. Na verdade quanto mais cedo o diagnóstico consegue ser descoberto, maior a
qualidade de vida e o tempo de vida dessas pessoas. O Vereador Douglas Espíndola
Borges disse que hoje entende por conta desses números que para ele não condizem com a
realidade, a quantidade de pessoas que a nossa Secretaria de saúde tem, informação dos
que estão doentes e bem menor do que realmente acontece. Tem muito mais gente doente do
que a saúde do nosso Município tem conhecimento. Isso se deve por conta de vergonha,
constrangimento, então tem que nessa semana e por isso precisa da ajuda dos senhores
Vereadores, um trabalho em conjunto com a Secretaria de saúde do nosso Município,
fazerem um trabalho intenso, disponibilizando estruturas para que as pessoas percam,
quebrem essa barreira, pulem essa etapa da vergonha, do constrangimento, auxiliar as
famílias dessas pessoas, pois na Verdade a medicina hoje está muito avançada, a gente
tem os coquetéis e o prolongamento de vida é de quase 100%. As pessoas acabam depois
adquirindo outros problemas e vem a falecer por causa de outros problemas, não mais
decorrente da AIDS. O Vereador Douglas Espíndola Borges deixou seu pedido para que
os colegas Vereadores participem. Está aberto para qualquer tipo de sugestão antes do
Projeto chegar a votação final, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da
palavra no Grande Expediente, o Presidente Frank Monteior Lengruber passou para
Ordem do dia. O Presidente colocou os Pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e
Comissão de Saúde e Assistência Social referentes ao Projeto de Lei Nº022/15 de autoria
do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por

unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em primeira Discussão e Votação o qual
foi aprovado por unanimidade e foi para Segunda Votação. Encaminhou o Projeto de Lei
Nº023/15 de autoria do Poder Executivo às Comissões de Constituição, Justiça e
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Saúde e
Assistência Social, Comissão de Educação, Cultura, Turismo Esporte e Lazer, Comissão
de Meio Ambiente e Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos. Encaminhou o
Projeto de Lei Nº003/15 de autoria do Vereador Douglas Espíndola Borges à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social. O Presidente
antes de encerrar a sessão gostaria de parabenizar toda a equipe que trabalha nos bens
patrimoniais da Câmara Municipal de Macuco em especial o senhor Paulo Sérgio que teve
a aprovação do tribunal de Contas com quitação plena das contas do responsável pelos
bens patrimoniais do exercício de 2014 sem nenhuma ressalva e sem nenhuma
determinação, portanto parabenizou a toda equipe determinação, concluiu. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente Frank Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a sessão, e eu Aline das Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada
pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

