Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCLII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
18 de outubro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezoito 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. Presente todos os Vereadores. 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 Júlio Carlos Silva
Badini o qual disse que gostaria de levantar um assunto na tribuna e parece que o Vereador
Cássio e o Vereador João já até apresentaram indicações com relação ao assunto onde pedem a
limpeza dos bueiros e disse que hoje conversando com a Vigilância Sanitária onde foi pedir a
colocação de remédios nos bueiros devido aos insetos e eles os disseram que os bueiros encontramse muito sujo e com isso dificulta a colocação de remédios, então eles pediram para fazerem uma
limpeza para que possam fazer esse trabalho. Disse ainda que como o Vereador Cássio e o
Vereador João fizeram indicações pedindo essa limpeza, se fosse possível que essa Casa enviasse
um ofício reforçando o pedido para que seja limpo o mais rápido possível para que a Vigilância
Sanitária possa atender o pedido da população, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer
uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que
foi bem lembrado pelo Vereador e pediu a Secretária Geral que enviasse em nome da Casa o ofício
cobrando essa limpeza e que seja colocada o número das indicações dos vereadores que fizeram
esse pedido e que seja enviado o mais rápido possível ao Poder Executivo, concluiu. Em seguida o
Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande
Expediente foi feita a leitura do Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação referente ao Projeto de Resolução Nº015/2017 de autoria da Mesa Diretora que dispõe
sobre “Cria a Galeria de Ex-Vereadores “Terezinha Pinheiro Martinelli” no Plenário da
Câmara”, do Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao
Projeto de Resolução Nº016/2017 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre “Fica
denominada “Junot Abi-Ramia Antônio” à Galeria de Legislaturas existente no hall de entrada
da Câmara”, da Indicação Nº972/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da
Indicação Nº975/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins e da Indicação
Nº976/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. A palavra foi franqueada ao
Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Diogo Latini
Rodrigues o qual disse que gostaria de aproveitar a oportunidade com relação a indicação que
apresentou falar que já foi autor de uma outra indicação de uma praça de uma área esportiva no
Município que foi com relação ao Maracanãzinho no bairro Santos Reis, então hoje está

apresentando também pedido de reparo e reforma da quadra de esporte do bairro Volta do
Umbigo, quadra de esporte que leva o nome da Senhora Paula da Silva Bastos e que na
oportunidade, se lembra que na inauguração foi uma grande conquista dos moradores do bairro
porque o bairro não tinha nenhuma área de lazer para as pessoas e era muitas promessas na
época e quando ela foi inaugurada em 2010 foi um grande sucesso não só para as crianças como
para os adultos daquele bairro que utilizam essa área. Disse ainda que pede também atenção com
relação a essa quadra porque é uma quadra que com relação as outras que tem no Município é a
que menos vai se gastar para fazer reparos, porque ela não tem muro, ela não é coberta, ela não
tem telhado, é uma quadra que foi colocada junto à praça do bairro Volta do Umbigo e hoje que
ela está realmente necessitando de mais urgente é uma pintura porque ela é aberta, pintura do
piso, recuperação do alambrado, dos portões e pequenos reparos na iluminação, porque já foi feito
no novo governo um reparo no início do ano na iluminação de lá. O Vereador disse também que é
uma quadra de grande utilização na parte da noite e é também durante o dia o principal local
das aulas de educação física das crianças da Escola Municipal Profª. Sylvia G. B. Bath Rosas,
então mais uma vez faz esse pedido e sabe que a garotada do bairro Volta do Umbigo está lá
brincando, jogando, utilizando a quadra da forma que está hoje, mas que com certeza ela sendo
reformada eles terão muito mais conforto para utilizar, até porque a quadra hoje se encontra sem
rede, sem portão e muita das vezes animais soltos dos próprios moradores entram na quadra e
eles tem que ficar tirando e que a iluminação já está novamente precisando de algum reparo.
Disse que deixa também aqui um pedido com relação a outra indicação que fez para o bairro
Santos Reis com relação ao Estádio do Maracanãzinho que também é muito utilizado pelas
crianças daquele bairro, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins
o qual disse que veio a tribuna também reforçando o pedido do Vereador Diogo Latini, visto que
também fez uma indicação a mais ou menos uns dois meses atrás solicitando essa reforma. Disse
que esteve na quadra junto com o Prefeito, com o Secretário de Obras e que foi prometido lá pelo
menos uma reforma e que o Vereador Alberto Herdy até sabe disso e que acha que até o Vereador
Alberto Herdy também solicitou e que está aí para sair pelo menos uma reforma básica. Disse
também que gostaria de parabenizar o Vereador Cássio Daflon pela indicação e a respeito de sua
indicação solicitando a escritura dos imóveis dos moradores das casas populares, acha que é uma
indicação muito importante e que faltou colocar na indicação também escrituras dos terrenos.
Disse que isso vai facilitar muito uma pessoa que quer construir uma casa e com a escritura
facilita com empréstimos para ali estar realizando seu sonho, concluiu. Fez uso da palavra o
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio também a tribuna falar sobre a
indicações, indicações que vê que tem muita importância quanto a administração. Disse que na
indicação do Vereador Diogo Latini vê a preocupação do Vereador quanto a manutenção, o zelo
quanto ao patrimônio público e que na verdade é uma quadra que é muito usada e é uma das
poucas áreas no bairro que é uma área recreativa para o esporte, então é importante. Disse que a
outro dia estava falando aqui sobre a importância de estar olhando as crianças com outros olhos,
com mais preocupação, porque uma área dessa conservada e sendo aberta ao público para as
crianças, acha que vai ajudar muito na formação das crianças. O Vereador disse que quer
também falar sobre sua indicação com relação a pavimentação na Rua Clarimundo Vieira da
Silva, que o deixa preocupado porque também é no centro da cidade então não é uma rua muito

extensa e nem tão larga, mas não deixa de dar despesa, mas uma necessidade por ser no centro e
isso vai melhorar o acesso para os moradores e para quem usa a academia e outros serviços
naquele lugar. Disse que na verdade colocou na justificativa asfaltamento, mas não é necessário
ser asfalto, que seja um paralelo ou o que for mais viável para que possam estar pavimentando
essa rua. Disse também que gostaria de parabenizar o vereador João Batista pela excelente
indicação quanto a documentação definitivas desses imóveis doados que quer também deixar
registrado que foram aproximadamente 240 imóveis, 50 no bairro Barreira, 50 no bairro Reta e
126 no “Cada família um lote” do saudoso Maurício Bittencourt que foi um prefeito que teve
oportunidade no período de estar doando esses imóveis e acha que com relação a concessão que
foi dada ao proprietários já se passou do prazo dado na concessão para poderem dar o documento
definitivo e esse documento definitivo se torna muito importante para um programa de
habitação, porque deixa os proprietários com direitos aos incentivos de construção que o Governo
Federal tem junto à Caixa Econômica e seria muito importante, porque ficariam os proprietários
donos definitivos e de fato donos desses terrenos. Disse que parabeniza o Vereador João Batista
e o que puder estar junto para poderem estar resolvendo isso, que pode contar com sua ajuda,
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para Ordem do Dia. Colocou o Parecer
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Resolução
Nº015/2017 de autoria da Mesa em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou o Projeto de Resolução em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a publicação. Em seguida colocou o Parecer
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Resolução
Nº016/2017 de autoria da Mesa em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou o Projeto de Resolução em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a publicação. Em seguida encaminhou as
Indicações Nº972/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº975/17 de
autoria do Vereador João Batista da Silva Martins e a Indicação Nº976/17 de autoria do
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ao Chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar a sessão
o Presidente disse que mais uma vez gostaria de reforçar o convite a todos os nobres colegas
vereadores para que no dia 17 de outubro estejam juntos as 9h nessa Casa no Encontro Regional
de Gestores da Assistência Social e que a abertura vai ser a partir das 9h e vai até as 16h e acha
que vai ser importante para quem puder comparecer e que fica aí mais uma vez o convite,
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__________________________.

