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Ata da DCCXLIV Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
04 de abril de 2016, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                            
 
Aos quatro dias do mês abril 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. Ausente o Vereador Douglas 
Espíndola Borges e a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio. 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 Júlio Carlos Silva Badini o qual 
pediu que a Secretaria da Casa, fizesse um ofício em seu nome ao DER de Cordeiro 
pedindo sinalização na saída de Macuco, RJ 116, sentido São Sebastião do Alto, perto da 
balança, da Marta e no sentido para Macuco.  Disse que apesar de ter um sinal na 
chegada da cidade, perto da Glória, não impede os carros de passarem em alta velocidade, 
no local já houve acidente fatal e precisa urgente de uma sinalização, um quebra molas ou 
que for. O Vereador pediu que a Casa em seu nome fizesse um ofício para o DER, 
concluiu.     Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno 
Expediente, o Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº006/16 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “A ratificação do Protocolo de intenções, 
firmado entre os municípios da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências.””””    A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Não havendo quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente passou para Ordem do 
dia.  O Presidente informou que o projeto Nº006/16 de autoria do Poder Executivo é um 
Projeto que irá formar um consórcio intermunicipal de Saúde entre dez municípios da 
região, então o Projeto tramita em regime de urgência e encaminhou o mesmo à Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. O Presidente antes de encerrar a 
sessão deixou registrado em ata, primeiro registrar um repúdio a um certo jornalista do 
Jornal da Região, que publicou uma matéria maldosa, onde denigre não só a imagem da 
Mesa, como de  toda  a Casa.  O presidente disse que não falou antes porque tinha certeza 
do trabalho sério e transparente que faz o Jornal da Região e neste novo exemplar o 
Jornal da Região redimiu e assumiu toda a culpa da matéria anterior, publicando a real 



situação que existe hoje com relação a Licença do Vereador Douglas Espíndola Borges. 
Um jornalista que é de Macuco, não sabe de que fonte ele tirou as informações, mas 
bastasse assistir o site da Câmara ou no you tube a sessão da Câmara e viria realmente o 
que aconteceu na sessão. Agradeceu ao Sérgio Figueiredo, um homem que sempre 
trabalhou pautado na honestidade e na transparência e por isso não faz o repúdio ao 
Jornal da Região e sim ao Jornalista que mora em Macuco e que sabe que fez por covardia 
e por maldade.  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 __________________________.     

 
 


