Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLXXXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
27 de abril de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 Alan das Neves
Joi. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi
franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra
no Pequeno Expediente, o Presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou a Secretária
que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do
Projeto de Lei Nº009/15 de autoria do Poder Executivo que Dispõe sobre “Altera o anexo
“Estimativa e compensação de renúncia de receita” da Lei nº680/14 e dá outras
providências, da Indicação Nº728/15 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira e do
Ofício referente ao Projeto crianças e jovens em canto e em Cena. O Presidente solicitou a
2º Secretária Michelle Bianchini Biscácio para assumir a 1º Secretaria da Casa. A palavra
foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra
no Grande Expediente o Presidente Frank Monteiro Lengruber passou para Ordem do
dia. Encaminhou o Projeto de Lei Nº009/15 de autoria do Poder Executivo às Comissões
de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e
Encaminhou a Indicação Nº728/15 de autoria do Vereador Wilson Trallis Pereira ao
Chefe do Poder Executivo. Deferiu o pedido de solicitação do espaço da Professora Maria
Rosângela da Silva Pires e solicitou a Secretária que comunique a Professora. O
Presidente antes de fazer a entrega da Moção relatou a população presente e a Multitv, a
Tv.com que receberam na Casa há um mês e pouco, alguns membros da Comunidade onde
os solicitaram algumas providências com relação a questão ambiental do Município. Nesta
mesma reunião foi formada uma Comissão Popular representada por três pessoas
escolhidas pela população que esteve na Casa, a Dr. Daniele, Sr. Roberto Vasconcelos e a
Professora Catarina. Houveram as Visitas, tanto nas fábricas, tanto na Cooperativa de
Leite Macuco e a CCA, todos participaram. Em algumas visitas a Dr. Daniele não
compareceu. A Câmara está atuando junto a Comissão de Meio Ambiente e nesse mesmo
dia foi discutido uma questão de uma matéria que saiu no jornal o Globo em novembro de
2014, se não se engana, onde um determinado Instituto de São Paulo coloca o município
de Macuco como o 4ª município mais poluído, em poluição do ar do Estado do Rio.

Diante disso, se ouviu várias coisas e pressão em cima da Casa para que tomasse algumas
atitudes, mas agiram com cautela, que pudéssemos trazer a Casa tanto o Instituto de São
Paulo que fez esse possível estudo e publicou no Jornal o Globo, quanto o INEA que é o
Instituto do Ambiente que diz totalmente o contrário depois da Prefeitura emitir um
ofício ao órgão competente que fiscaliza a questão ambiental de todos os municípios do
Estado. A Audiência Pública está marcada para o dia 14 de maio às 15 horas. Será
colocado um carro de som na rua, convite a toda Comunidade e na Casa irão confrontar o
Instituto que colocou o município como o 4º município mais poluído do Estado e o INEA,
junto com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente que irá confrontar o Instituto e irão se
entender e provar a Comunidade de Macuco se o município está ou não poluído. Cabe a
Casa esclarecer isso a Comunidade e parabenizar a Comissão de Meio Ambiente na pessoa
da Vereadora Michelle Bianchini Biscássio, Vereador Douglas Espíndola Borges e o
Presidente da Comissão Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que tem atuado
incansavelmente nesta luta e a Casa irá no dia 14 de maio abrir audiência a população de
Macuco. Não tem que ficar debatendo um problema tão grave ao nosso município em
Facebook e então a Câmara abre as portas a Comunidade para na Casa sim discutir os
problemas ambientais do nosso Município. Não poderiam marcar uma audiência pública
sem a autorização dos devidos Institutos. O que seria uma Audiência Pública sem o
Instituto que acusou a poluição no Município e sem o INEA? Estariam na Casa nós que
não conhecemos praticamente nada da questão ambiental e não poderiam estar discutindo
com a população e tranqüilizando a população nessa questão da poluição do meio
ambiente. Dia 14 de maio terá a Audiência Pública, irão mandar convite, aproveitar a
Tv.com que já possa estar divulgando. Será colocado na Câmara a partir de semana que
vem, duas urnas, uma com perguntas para o Instituto Estadual do Meio Ambiente e uma
com pergunta para o Instituto de Saúde e Sustentabilidade de São Paulo. Uma de
acusação e outra de defesa para que eles possam na Casa, responder e tranqüilizar a
população, concluiu. Em seguida o Presidente Frank Monteiro Lengruber fez a leitura da
Moção de Aplauso feita ao senhor Diogo Latini Rodrigues, pelos relevantes trabalhos
realizados em prol do Esporte do Município de Macuco. Logo após a leitura o Presidente
convidou o Secretário de Esporte de Macuco para que fosse ao Plenário receber referida
Moção de Aplauso das mãos do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. O Presidente
concedeu a palavra ao homenageado que fez sua explanação agradecendo pela Moção de
Aplauso. A palavra também foi franqueada ao Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira
que também fez sua explanação parabenizando o homenageado Diogo Latini. Em seguida
o Presidente Frank Monteiro Lengruber, em nome da Câmara e dos demais Vereadores
parabenizou o Diogo Latini pelo grande trabalho que vem realizando na Secretaria de
Esporte. A população de Macuco e município agradecem por estar no comando da
Secretaria de Esporte. Um jovem, lutador e pra ter idéia o Estado só renovou duas
escolinhas do Léo Moura em todo Estado do Rio de janeiro, em municípios grandes e

devido ao seu trabalho e dedicação foi com que o Secretário atual Marco Antônio Cabral
renovou a Escolinha de Macuco e de mais outro município que se não se engana o de
Saquarema. Foram as únicas Escolinhas renovadas e isso é fruto de um trabalho sério. A
gente que acompanha todo sábado as crianças treinando, Macuco só tem a ganhar com
isso e não tem medo de dizer que Macuco tem o melhor Secretário de Esporte do Estado do
Rio de Janeiro. O Presidente disse ao Secretário Diogo Latini que não tem dúvida, é mais
do que justa a homenagem, tem certeza de que está em boas mãos e que Macuco ainda vai
evoluir muito no Esporte com o seu trabalho e dedicação, concluiu. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente 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
2º
Secretário__________________________.

