Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
17 de setembro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezessete dias do mês de setembro de 2018, 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 no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra o
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que recebeu reclamações de moradores do
bairro Nova Macuco e que teve até conhecimento através do Presidente dessa Casa que já
foi apresentada uma indicação com relação a dedetização dos bueiros na cidade,
prevenindo infestação de baratas e ratos. Explicou que no bairro Nova Macuco hoje, está
sendo um dos bairros que está tendo esse problema e que inclusivo uma moradora em pleno
domingo ligou falando que em sua casa tinha aparecido vários ratos. Disse que voltando a
questão de bueiros, nesse período que começam as chuvas e ao mesmo tempo esse trabalho
não deve estar sendo feito pela vigilância sanitária, gostaria de deixar um apelo para que
possam estar reforçando esse pedido para que eles possam estar aí contendo esse problema,
porque um dos maiores problemas com ratos é a questão da urina que pode levar a
leptospirose, uma doença que pode levar até a morte, então é uma questão que preocupa.
Disse que poderiam reforçar essa solicitação, porque os vereadores são linha de frente, que
estão nas ruas, nos bairros ouvindo as reclamações que as vezes ainda não chegou na
Secretaria de Saúde. Disse que gostaria de contar com o apoio dos colegas Vereadores, que
as vezes é um assunto um pouco tão importante, mas é muito preocupante que pode
envolver e agravar, porque com a proliferação de ratos isso pode só aumentar e trazer
muitos problemas para a população, concluiu. O Presidente disse que complementando as
palavras do Vereador Diogo Latini Rodrigues, que a indicação foi feita esse ano e que foi
muito bem lembrado pelo colega, porque a questão de proliferação de ratos e baratas não é
só no bairro Nova Macuco, mas em todo município. Em seguida o Presidente pediu a
Secretária Geral para que faça um ofício com o número da indicação, para que seja
reforçado o pedido ao Poder Executivo para que tomem providencias quanto a isso e pediu
também que citasse no ofício que foi um pedido de todos os vereadores para que todos
assinassem, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno

Expediente o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres Favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos referentes ao
Projeto de Lei Nº025/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Atualiza os
valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei Nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, fazendo produzir os efeitos do Decreto Nº 9.412 de 18 de junho de 2018”,
do Requerimento Nº250/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual requer
na forma regimental que seja concedido Moção de Aplausos ao Rancho Martins e Faria,
por representar o município de Macuco nas provas equestres de três tambores do Hipismo
Rural em nosso país, da Indicação Nº1161/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva
Oliveira e do Convite da Secretaria de Saúde – CAPS I. A palavra foi franqueada no
Grande Expediente. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande
Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos referente ao
Projeto de Lei Nº025/18 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os
quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em Regime de
Urgência colocou o referido Projeto em Única 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 a sanção. Em seguida colocou o
Requerimento Nº250/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente pediu a
Secretária Geral para que fizesse a confecção da referida Moção. Encaminhou a Indicação
Nº1161/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira ao Chefe do Poder
Executivo. 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__________________________.

