Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLXXVIII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
23 de março de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;

Aos vinte e três 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. Ausentes os Vereadores Carlos
Alberto da Silva Oliveira, Cássio Avelar Daflon Vieira, Douglas Espíndola Borges e
Marcos da Cunha Boquimpani. 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 a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio o qual agradeceu em nome
da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Macuco o apoio que a CCA
Laticínios deu, os recebendo no sábado. Disse que foram lá juntos com o Presidente Frank
Monteiro Lengruber e a Comissão Popular, onde tinham técnicos o qual os receberam e
falaram sobre a fábrica, a fumaça e lá foi constatado que não há problema algum, que está
tudo dentro dos limites, do controle e disse também que foram acompanhados pelo
Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal o Senhor Edwand Brito Reis
Junior. A Vereadora agradeceu a recepção que tiveram e disse que foi muito válido e
proveitoso ter feito essa visita, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da
palavra no Pequeno Expediente, o presidente Frank Monteiro Lengruber disse que faz
suas as palavras da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio e que realmente foi uma visita
muito proveitosa, onde puderam conhecer todo trabalho da CCA Laticínios e o mais
importante é a participação da comunidade juntos, acompanhando de perto o que
realmente acontece lá. O presidente disse ainda que vai propor através da Comissão da
Câmara e a Comissão Popular uma nova reunião com a comunidade para que possam estar
passando o que foi encontrado tanto na CCA Laticínios quanto na Cooperativa Regional
Agropecuária de Macuco tudo dentro do normal, tudo dentro da maior transparência
possível e que a fumaça que sai de lá é fumaça de lenha e o que aconteceu no córrego
exatamente aquele dia, o Presidente da CCA assumiu a culpa, disse que foi um erro de
operação, que realmente entornaram leite no córrego, nada que seja tóxico, tudo dentro da
maior normalidade. O Presidente disse também que hoje tem na pauta do Grande
Expediente a votação das contas do exercício de 2011 do Poder Executivo, disse que
aguardaram por 40 minutos, 50 minutos e explicou que a pauta ficou prejudicada porque
eles dependem de dois terços, por ser matéria qualificada de dois terços, precisam ter na

Casa no mínimo seis vereadores para colocarem a conta em votação, como têm cinco
vereadores a pauta fica prejudicada e não havendo Grande Expediente 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__________________________.

