Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCLXXXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
14 de dezembro de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2016, 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. Após a execução do Hino Nacional e
do Município de Macuco. Ausente o Vereador Wilson Trallis Pereira e o Vereador Carlos
Alberto da Silva Oliveira. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade.
A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da
palavra o Vereador Alan das Neves Joi o qual agradeceu o carinho que todos os
funcionários da Casa tiveram com ele. Disse ao Presidente Frank Monteiro Lengruber que
os parabeniza e pela gestão, momentos que viveram na Casa, bons e conturbados, mas
sempre seguiram o Regimento. Tudo que chegou na Casa, sempre foi para o bem estar e
melhoria do nosso município. Parabenizou ao Frank Monteiro Lengruber, pois conduziu
com cautela, então tem certeza que tem gente na Casa capacitada também para conduzir
uma nova gestão em 2017. Parabenizou a todos os eleitos e reeleitos. Em 2017 terão
muito trabalho como ouviram na ata, o país atravessa um momento complicado. Sabemos
das dificuldades, então deixou seus agradecimentos. Citou o Jovenil que não estava na
Casa, mas vivenciou um pouco da luta e sabe das suas lutas. Macuco tem muita coisa
iniciada que ainda pode ser construído a partir de 2017. Não tem muita qualificação
profissional, o Estado entrou em um período crucial, o município também entrou em um
período crucial e tem muita coisa ainda pra fazer. A gente viu muita coisa pra acontecer,
mas que talvez não dependia da gente. O Vereador Alan das Neves Joi encerrou seu
mandato, mas não está se despedindo da política. A política corre em suas veias, tem
história política em sua família. Parabenizou ao Vereador Frank Monteiro Lengruber e
ao Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira pelos seus mandatos decorrentes. Disse que tem
um mandato de Vereador, mas vê a vida deles e aprendeu muito, com muitos, mas
principalmente com eles pela experiência. Trocaram muitas idéias, muita coisa boa
aconteceu. Deixou seu agradecimento a todos os funcionários e em especial a sua irmã
Aline, que sempre esteve ao seu lado. Sabe que permaneceram na Casa, mas a sua
competência e o que ela sabe, não precisava dele. Pois tem o seu know how, então a
parabenizou e a agradeceu por tudo. Agradeceu e Parabenizou a todos os eleitos que irão
conduzir o nosso Município a partir de 2017. O Vereador Alan das Neves Joi disse que
encerra o seu mandato, mas sua história continua. Não sairá de Macuco, estará aqui , é

aqui que quer viver, ama essa terra e quer criar seus filhos aqui. Não sairá para lugar
nenhum, pretende ficar em Macuco e vai trabalhar. Tem muita coisa pra rever em sua
vida. Foi agraciado. Aprendeu muito. Se errou com alguém ou com alguns pediu perdão.
Acredita que não, mas se errou pediu perdão. Acredita que sua história vai continuar. Será
agraciado no final do ano que será pai novamente e já é uma grande vitória. Agradeceu
muito a Deus por isso. Agradeceu e concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira o qual disse que da mesma forma com que o Vereador Alan das
Neves Joi foi a Tribuna fazer seus agradecimentos e homenagens também foi a Tribuna
para isso. Agradeceu aos funcionários pela dedicação. Como já foi falado em outras
oportunidades, desde a sessão de segunda. Agradeceu a dedicação e ao aprendizado. Na
verdade todo ser humano, toda pessoa sempre tem alguma coisa pra oferecer e foi dessa
forma que viu mais esse mandato que se passou e é um período da vida da gente que
procuram se corrigir. Houve falhas, mas não foi com intenção de falhar. Aprendeu mais do
que pode ajudar. Foi um aprendizado muito bom. Homenageou ao Presidente Frank
Monteiro Lengruber também por pelo seu posicionamento, pelo período difícil que
passaram e sempre firme. Sempre demonstrando honra e sempre cumprindo o que a Lei nos
determina. Isso é muito importante. Não se tira disso e se coloca também nisso, pois
muitas das vezes o ser humano puxa o interesse ou senão a falta de controle do orgulho e
coloca na frente das coisas infelizmente. Isso só nos leva a coisas tristes e não se exclui
disso. Também erra dessa forma, mas é muito difícil. Uma das coisas que devem se corrigir
é isso, controlar o orgulho e os interesses. Isso é muito difícil na vida do ser humano.
Agradeceu ao Vereador Marcos da Cunha Boquimpani que muitas das vezes tirou
conselho com ele também, a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio também da mesma
forma, não diz sempre, mas sempre teve oportunidade de conversar e isso é muito bom. O
bom relacionamento tem que ser prezado. Tem que estar vivo em qualquer circunstancia,
ainda mais os representantes de um povo de uma cidade. Agradeceu ao Vereador Júlio
Carlos Silva Badini, também pelos momentos que puderam conversar, de estar juntos,
agradeceu ao Mário Cézar também pelos poucos momentos, mas também tiveram
conversando, ao Vereador Alan das Neves Joi que foi um companheiro que sempre falou,
até em palanque da eleição, que foi um jovem que foi uma surpresa. Firme. Garantiu que o
Vereador Alan das Neves Joi nunca tomou uma decisão sem antes conversar e ele da
mesma forma. Sempre procuraram conversar e tem muita consideração por isso. Levará
isso pro resto de sua vida e fala isso até pra sua família. Começaram uma grande amizade
dessa forma, com esse bom relacionamento. Agradeceu ao Presidente Frank Monteiro
Lengruber, pelas coisas que aprendeu com ele esse tempo todo que não são doze dias, nem
doze meses, mas foram doze anos juntos. Passaram por momentos que nunca irá se
esquecer, então o agradeceu. Agradeceu a toda Casa, aos funcionários e um beijão especial
a sua amiga Aline que é uma amiga do peito, assim como todos os funcionários também
são e da dedicação de todos, concluiu. Fez o uso da palavra a Vereadora Michelle
Bianchini Biscácio, a qual agradeceu a cada um, aos funcionários pelo carinho que a
receberam, pelas coisas que a ensinaram, aos colegas Vereadores que na Casa já estavam

que puderam os passar algumas coisas, sempre trocando idéias e com toda turbulência, pois
tiveram muitos momentos legais, mas passaram por muitas dificuldades dentro da Casa.
Aprenderam muito um com o outro, principalmente o respeito que sempre teve por cada
um, mesmo passando por tudo que passaram juntos. O respeito estava a cima de tudo, com
isso conseguiram levar de uma maneira muito ordeira e de uma maneira muito respeitosa e
produtiva para Câmara e para o nosso município. Agradeceu a cada um pelo carinho, pela
dedicação que cada colega teve na Casa. Aos funcionários só tem que agradecer
imensamente, pois sem eles não poderiam ter feito o que fizeram, ninguém sozinho faz
nada. Tudo que o Presidente conseguiu os proporcionar foi por cada um, um trabalho de
formiguinha, que cada um economizou, cada um deixou de gastar, que cada um soube
realmente fazer o seu papel ou ajudar no papel do outro, pois na Casa sempre foi uma
irmandade e sabem disso. O seu agradecimento imensamente. Disse que estará na casa,
não em todas as sessões, mas algumas, virá visitar e sentará para assistir. Pediu para que
os ajudassem porque o momento esta difícil e ano que vem acha deverá ser bem mais
complicado, o país esta passando por uma crise, o nosso Estado uma coisa de louco e estão
pedindo ajuda, colaboração, o que vier e principalmente isso, acha que tem que colocar na
cabeça do nosso município, na cabeça da população que o momento de crise existe como já
vem existindo, como o Prefeito vem passando e isso vai continuar e ninguém vai entrar
com varinha de condão e fazendo mágica. Entrarão com dificuldade e com pé no chão.
Pediu a todos também, como munícipes que os entendam e que os ajudem, que dêem
palavras de incentivo, idéias de que possa ser, porque ninguém é dono da verdade e acerta
sempre, pelo contrário, erramos mais do que acertamos. Agradeceu e disse do seu carinho
muito forte a cada colega na Casa e espera que não passe e que consigam continuar
mantendo vínculo e amizade, o carinho e principalmente o respeito por cada um.
Agradeceu aos funcionários e concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da
palavra no Pequeno Expediente, não havendo Grande Expediente, o Presidente disse que
o que tinha que falar disse na sessão passada, mas agradeceu aos três Vereadores que
foram a tribuna. O amigo Vereador Mário Cezar Nunes Marini não estava na sessão por
isso não citou o seu nome, mas o agradeceu também por esse curto tempo, mas que soube os
ajudar e mais uma vez a presença dele na Casa prova o quanto essa Casa foi séria e
transparente no seu trabalho e como Segundo Suplente, bancou a sua posse em estar na
casa até o último dia. A Casa mostrou transparência e o trabalho sempre em cima da Lei
Orgânica e do Regimento Interno. O Presidente Frank Monteiro Lengruber deixou
constado em ata que irá ficar para a próxima Legislatura o Projeto de Lei N°017/16 de
autoria do Poder Executivo que dá nome ao aterro sanitário de Macuco e o Projeto de lei
N°018/16 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o plano Simplificado de gestão
integrada de resíduos sólidos do município de Macuco. Este é um projeto que o preocupa
um pouco, haja vista que o Prefeito, com o funcionamento do aterro sanitário, o
Município sai de R$500.000 (quinhentos mil reais) para R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais) no ICMS verde, então o fundo municipal de meio ambiente a partir de janeiro vai
passar a receber R$2000000,00 (dois milhões de reais) ano. Recebia até esse momento de

R$500.000 (quinhentos mil reais) e é um Projeto muito importante para o município e
espera que a próxima legislatura possa analisar com tranqüilidade e máxima urgência para
que o município não venha a perder esses recursos. Deixou registrado também, emendas
federais do Deputado Áureo de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) que já esta
depositada no cofre do município e também será licitada a partir de ano que com a
próxima gestão. Emenda de R$199.000,00 (cento e noventa e nove mil) do Senador
Lindberg que também será licitada para o próximo ano e o dinheiro também já está em
caixa. R$600.000,00 (seiscentos mil reais) do Deputado Luis Carlos Ramos, Deputado
Luis Carlos do Chapéu, que também já esta em caixa do município e que será licitada a
partir do ano que vem, pois não tem mais tempo hábil para as licitações. Parabenizou ao
Prefeito por ter entregues dois veículos novos essa semana. Uma emenda Federal do
Deputado Glauber de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais) e outra recursos também
direcionados do Governo Federal do CAPS no valor de R$46.000,00. Parabenizou
também pela entrega do Centro de Fisioterapia e aqueles que puderem visitar, visitem
porque é uma obra que ficou muito grande e irá atender muito bem os nossos munícipes.
Em seguida, o Presidente interrompeu a sessão por quinze minutos para a lavratura da
ata que foi lida e aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada 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
__________________________.

