Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCLIV Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
25 de outubro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2017, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Macuco, localizada na Travessa Mercedes Monteiro Machado nº43, na cidade de
Macuco, neste Estado. Ausente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. A Ata da Sessão
anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A palavra
foi franqueada ao Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de deixar registrado nessa Casa que recebeu
alguns pedidos de moradores do Bairro Reta e que já foi encaminhado um ofício ao Secretário de
Obras referente à Rua Francisco Fernando Neto, rua das casinhas populares próximo a
Secretaria de Obras onde alguns moradores reclamaram com relação a alguns veículos que estão
transitando com velocidade um pouco excessiva e naquela rua tem muitas crianças e por ser uma
rua com sua dimensão um pouco menor não tem necessidade de tanto trânsito de veículos em alta
velocidade, mas alguns motoristas não estão respeitando, com isso teve a oportunidade de estar
com Secretário de Obras e fazer esse pedido através de um ofício e o Secretário ficou de fazer um
estudo e dar um retorno o quanto antes desse pedido dos moradores. O Vereador disse que queria
deixar também registrado que tem sempre cobrado com relação ao Maracanãzinho e que ontem
em conversa com o Secretário ele prometeu que inaugurando o PSF da Barreira ele vai dar uma
atenção a essa área, por isso gostaria de deixar registrado porque sempre tem cobrado e o
Secretário o atendeu com essa boa vontade e disse que vai colocar a equipe da secretaria lá para
fazer esses reparos que precisam. O Vereador disse que gostaria de parabenizar também a
Lafarge/Holcim, como falou na última sessão do comitê da comunidade que o Município de
Macuco já recebeu o Projeto Transitolândia com os alunos da rede municipal que é um projeto
que faz um trabalho de educação no trânsito com as crianças, então já aconteceu com as crianças
das escolas municipais na última segunda-feira aqui em Macuco e esse projeto vai rodar as
cidades de Macuco, Cordeiro, Cantagalo, então desde já deixa seus parabéns ao Grupo
Lafarge/Holcim por estar atendendo as crianças de Macuco e trazendo esses conhecimentos.
Disse que acredita que seja uma das indicações do colega vereador Romulo que fala muito em
prevenção e que tem certeza que esse projeto do vereador já está ajudando a população de
Macuco. Disse que mais uma vez deixa registrados os parabéns ao Grupo Lafarge/Holcim por
essa iniciativa aqui no Município, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva
Badini o qual disse que veio a tribuna falar sobre a questão dos latões de lixo na cidade o qual
foi uma brilhante ideia que antigamente não tinha e hoje se vê latões espalhados por toda a
cidade, latões laranja. Disse que está aqui buscando, não criticando e sim elogiando e uma

sugestão que dá seria talvez de estarem prendendo esses latões de alguma maneira, porque
quando passa na rua a noite vê cachorro ou alguém que entorna o lixo, tudo esparramado em
volta da lixeira, no chão e no dia seguinte os garis têm que voltar e juntar todo lixo para depois
seguir seu trabalho, então que arrumem alguma forma de estar prendendo esses latões. Uma
sugestão que dá que talvez possam estar prendendo no poste para que isso não venha acontecer,
entornar de novo, porque só vê lixo entornado quando roda a cidade e até aqui na praça mesmo
na semana passada cachorro fez uma bagunça com o lixo. Disse que a Secretaria de Obras
poderia aí estar pensando numa solução para estar prendendo esses latões para que isso não
venha acontecer. Pediu aparte o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho qual parabenizou
o Vereador Júlio pela reivindicação e disse que têm no seu status do celular vários registros que
realmente o que o colega relatou sobre latões de lixos virados por causa de cachorros,
principalmente na parte da manhã, na hora que as pessoas estão transitando e os alunos indo
para as escolas é a hora que os cachorros reviram os latões de lixos para procurar o que comer.
Disse que até discorda da colocação desses latões de lixo, achou isso uma péssima ideia, não
achou isso bom porque ter um latão de lixo na porta de casa a pessoa não vai preferir guardar o
lixo em casa até o outro dia para o lixeiro pegar, ele vai depositar no latão e assim os cachorros
vão derrubar e revirar todo o lixo antes do caminhão recolher, aí de manhã a cidade fica
parecendo que passou um furacão, lixo esparramado para todo lado. Disse que o amigo Paulinho
aqui da Contabilidade já cansou de pediu isso a ele também e realmente é muito viável, que crie
já que existe o latão, talvez um dispositivo que dê um jeito para que o latão não vire que o latão
continue de pé com o seu lixo depositado. Disse que quanto a isso não ter nenhum problema, mas
diante da vulnerabilidade do latão estar podendo virar é a hora que a cidade fica toda suja e que
aqui mesmo em frente à Câmara e que Neuziane registrou e até postou no grupo dos Vereadores o
que os cachorros fizeram com o lixo de um desses latões. Disse que achou muito sensato essa
reivindicação do amigo vereador, o parabenizou e agradeceu a oportunidade, concluiu. O
Vereador Júlio voltou a falar e disse que é uma solução que pelo menos não vai ver a cidade feia
como o colega vereador disse, de crianças indo para as escolas e o lixo todo esparramado na rua e
o gari tendo que voltar e limpar tudo de novo, uma coisa que era para o caminhão passar e
recolher ai o gari tem que vir e colocar no latão de novo para depois o caminhão recolher,
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº028/17 de
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Estima a Receita e fixa Despesa do Município de
Macuco para o exercício financeiro de 2018” que foi a Segunda Votação, da Indicação Nº974/17
de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº978/17 de autoria do Vereador
João Batista da Silva Martins, da Indicação Nº980/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva
Oliveira, da Indicação Nº983/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da
Indicação Nº985/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, do Ofício Nº009/17 da
Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Patrimônio Público e do Ofício
PMERJ/3ª CIA POL/ Nº023/17 do 11º Batalhão de Policia Militar. A palavra foi franqueada
ao Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande
Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para a Ordem do Dia. Colocou

o Projeto de Lei Nº028/17 de autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação o
qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi à sanção. Encaminhou as
Indicações Nº974/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº978/17 de
autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, a Indicação Nº980/17 de autoria do
Vereador Romulo da Silva Oliveira, a Indicação Nº983/17 de autoria do Vereador José Luiz
Estefani Miranda Filho e a Indicação Nº985/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva
Badini ao Chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar a Sessão o Presidente comunicou aos
colegas vereadores que na próxima segunda-feira dia 30 de outubro não haverá sessão por já ter
completado as oitos sessões do mês e disse que gostaria de reiterar o convite a todos que na
próxima terça-feira às 10h estejam todos juntos participando do café comunitário com a Polícia
Militar aqui nessa Casa, pois será do interesse de todos e será fundamental a presença dos
colegas e pediu que avisassem o colega vereador Cássio Daflon que faltou a sessão para também
poder estar participando, concluiu. Não havendo mais nada a tratar, o presidente 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__________________________.

