Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCXLII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
13 de setembro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos treze dias do mês de setembro 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 Carlos Alberto da Silva Oliveira. 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
João Batista da Silva Martins o qual disse que veio a tribuna para relatar que esteve em reunião
com o Prefeito e com representantes do Bairro Volta do Umbigo que são mãe de alunos, onde fez
uma indicação no dia 22 de março pedindo um guarda municipal para o bairro, precisamente
para controlar o trânsito na entrada e saída das crianças nas escolas, sabendo que ali existe um
risco muito grande de acidente e que tiveram vários problemas no decorrer desse ano mesmo com
vários pais de alunos que não se preocupam com o próximo na descida da escola. Disse que nessa
reunião com o Prefeito ficou decido que a partir de amanhã já teria um guarda lá para solucionar
esse problema e que teve notícia com as mães que já começou hoje na parte da tarde com um
guarda já solucionando aquele problema. Então veio a tribuna hoje para agradecer ao Prefeito
pela grande aquisição que tiveram que é um sonho que já existia há anos e que só ficava na
promessa e hoje com apenas uma conversa com o Prefeito junto com a guarda municipal já foi
tomado a devida providência, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra
no Pequeno Expediente, o Presidente em exercício Alberto de Oliveira Herdy solicitou a
Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi
feita a leitura do Projeto de Lei N°014/17 de autoria do vereador Diogo Latini Rodrigues que
dispõe sobre “Institui entrada franca em todos os eventos realizados em nosso Município para
Deficientes Físicos e Deficientes Mentais e/ou Intelectuais”, do Requerimento Nº227/17 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual requer, na forma regimental, que seja
concedido Moção de Aplausos ao Grupo Flor de Ipê pelo Dia Internacional do Idoso, da
Indicação Nº832/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação
Nº941/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº947/17 de autoria
do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº948/17 de autoria do Vereador
Alberto de Oliveira Herdy e do Comunicado NºCM087084/2017 do Ministério da Educação –
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A palavra foi franqueada ao Grande
Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o
qual disse que veio a tribuna justificar sua indicação Nº641/17 onde pede asfaltamento ou

calçamento na rua Grimaldino da Silva no bairro Volta do Umbigo. Disse que gostaria de pedir
o empenho do Poder Executivo, é uma rua de pequena extensão no bairro, mas de um serviço
muito necessário, é no período de chuvas que nessa rua fica realmente complicada o acesso para
os moradores que residem lá e até mesmo para veículos que ali transitam nesse pequeno espaço
que ainda falta o asfaltamento ou até mesmo o calçamento que resolveria o problema dessa rua, é
uma rua localizada na parte de baixo do bairro da Volta do Umbigo, por traz da rua do
coleginho e é uma pequena extensão. Disse que fica aqui seu apelo para que possam atender esse
pedido dos moradores do bairro Volta do Umbigo. Disse com relação ao requerimento gostaria de
pedir aos colegas vereadores um pouco de atenção nesse requerimento onde pede uma Moção de
Aplausos para o Grupo Flor do Ipê de Macuco, em virtude ao dia 1º de outubro próximo, estarão
comemorando o dia do Idoso, seria uma forma que essa Casa estaria homenageando esses alunos
que participam desse trabalho junto a Secretaria de Envelhecimento Saudável e que fazem um
trabalho diário com a população idosa, com a população da melhor idade, além das aulas de
atividades física com as outras oficinas que são oferecidas a esse público, então pede atenção dos
colegas vereadores com relação ao requerimento. Disse também que para concluir sua fala
gostaria de justificar e também pedir o apoio dos colegas na aprovação do Projeto de Lei
Nº014/17 que “Institui entrada franca em todos os eventos realizados em nosso Município para
Deficientes Físicos e Deficientes Mentais e/ou Intelectuais”, disse que chamou muita atenção e
que já existe na região essa Lei e é uma lei que dá acesso e inclusão a esse público de deficientes
seja ele físico, mental e/ou intelectual e nesse projeto de lei, que passará com certeza com
aprovação, onde esses essas pessoas terão acesso em circo, parques de diversões, em teatros, em
eventos esportivos, futebol, enfim, qualquer evento que tenha pagamento de ingresso que esse
público de deficientes moradores do Município de Macuco tenham acesso livre e gratuito para
que possam inseri-los também dando inclusão social a esse munícipes, então é uma ideia que
acredita que seja muito boa até porque vai dar muito oportunidade inclusive ao alunos da
Associação Pestalozzi de Macuco e também a algum outro munícipes que possui alguma
deficiência que possa estar usufruindo dessa Lei que também já acontece em outros Municípios.
Disse que recebeu até um pedido de um pai de uma criança deficiente de Macuco com relação a
essa lei e com isso traz hoje e apresenta esse projeto que em breve acredita que com a ajuda dos
colegas vereadores possam estar aprovando. Disse que dentro do projeto tem todas as regras e
regulamento para que se comprovar a entrada dessas crianças ou adultos nesses acessos que
possam ser gratuitos, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o
qual agradeceu a presença das mães que representas os alunos da Escola Sylvia Bittencort Bath
Rosa, escola do bairro Volta do Umbigo e parabenizou o Vereador João Batista pela
preocupação, pela assistência que tem dado ao bairro. O Vereador disse que veio a tribuna para
falar sobre a indicação Nº947/17 de sua autoria com relação a coleta de lixo na zona rural.
Disse que a coleta de lixo tem sido feita, mas não em toda zona rural e não está sendo feita uma
coleta periódica, ela deixa em dúvida o lixo quando é colocado à disposição para ser coletado e
muita das vezes não é, então fez essa indicação para que providencie até mesmo um recipiente
para que sirva de referência para quem está coletando esse lixo. Disse que vai dar como exemplo,
que sua propriedade é no Município de São Sebastião do Alto e lá a coleta é feita semanalmente

em pontos estratégicos tem latões que os moradores conservam e vigiam esses recipientes, então
tem funcionado isso e já tem de três para quatro anos que a coleta lá é feita e que está sendo
feita de uma maneira muito certa e correta e é dessa mesma forma que pede para o Município,
até porque o produtor e o proprietário, a não ser que esse lixo seja jogado no relento, na natureza
ou trazer para rua, acredita que são as duas alternativas que tem, e na verdade jogar na
natureza não pode ser aplicado dessa forma e quanto a trazer o lixo para a rua muito das vezes o
produtor tem um carro que não é uma caminhonete ou não tem como trazer. Disse que é de
extrema necessidade essa assistência para o proprietário e o produtor da zona rural, concluiu.
Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse que volta a essa
tribuna para parabenizar o Vereador Diogo Latini pelo projeto de lei que é um projeto muito
importante sobre entrada franca para deficientes físicos, mentais e/ou intelectuais e também
sobre a Moção de Aplausos ao Grupo Flor de Ipê pelo dia Internacional do Idoso, isso também é
muito importante. Disse que já participou de eventos lá e vê como é importante aquela
instituição. E quanto as indicações gostaria de parabenizar o Vereador José Estefani pela
indicação da ponte, ao Vereador Diogo Latini e que esses dias em conversa com Vereador sobre a
rua do bairro da Volta do Umbigo até falou que foi informado no passado que ali não era área
pública que era uma área particular por isso não tinha condições de fazer nada e que isso
aconteceu em Secretarias passadas. Disse também que a indicação do Vereador Cássio Daflon é
muito importante, essa coleta de lixo é uma coisa muito importante que podem estar vendo
também porque as vezes se não tiver a coleta de lixo o que vai acontecer? Vão queimar o lixo ou
vão jogar nos rios, córregos e com a coleta isso vai contribuir muito com o meio ambiente.
Parabenizou também o Vereador Alberto Herdy pela indicação sobre a reforma da capela. Disse
que ali é um lugar onde as famílias passam por momentos de muita tristeza, mas que tenham
pelo menos um lugar um pouco aconchegante para poderem estar recebendo essas pessoas e sabe
que tem ali pontos muito precários, como esses dias mesmo ouviu um rapaz reclamar daquele
lugar, da onde os carros ficam estacionados, acha que é de muita valia todas as indicações
apresentas aqui, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande
Expediente, o Presidente em exercício Alberto de Oliveira Herdy passou para a Ordem do Dia.
Encaminhou o Projeto de Lei N°014/17 de autoria do vereador Diogo Latini Rodrigues as
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social. Em
seguida colocou o Requerimento Nº227/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e pediu a Secretária Geral que
confeccionasse a referida Moção. Encaminhou as Indicações Nº832/17 de autoria do Vereador
José Luiz Estefani Miranda Filho, a Indicação Nº941/17 de autoria do Vereador Diogo Latini
Rodrigues, a Indicação Nº947/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a
Indicação Nº948/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy ao Chefe do Poder
Executivo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente em exercício 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 Vice-Presidente___________________________ e pelo 1º
Secretário__________________________.

