Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCX Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
10 de abril de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dez dias do mês de abril 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. Ausentes os Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira,
Cássio Avelar Daflon Vieira e Ederson Araújo de Souza. Foi lida a ata da sessão anterior
e 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
só veio fazer uma retificação que na última sessão veio agradecer ao Secretário de Obras
por atender a Rua Douglas Faria Mellis e disse indicação e na verdade foi um ofício que
enviou ao Secretário de Obras Senhor Frederico Saporetti. O Vereador disse que está
retificando que não foi uma indicação e sim um ofício. Disse que outra coisa que gostaria
de falar também que estava conversando com o Vereador Diogo Latini Rodrigues e os
demais colegas também que queiram opinar foi sobre a possibilidade de estar
regulamentando um estacionamento para moto aqui no Centro da cidade, um lugar fixo. O
Vereador explicou que chega e o centro já está com dificuldade de parar carros e talvez
uma moto que para numa vaga de um veículo toma um espaço que não dá para estacionar
o carro, então vendo a possibilidade e conversando com os demais Vereadores o que podem
estar fazendo e regulamentar, arrumar um lugar para fazer o estacionamento das motos
para que não atrapalhe o estacionamento dos veículos. Aparte Vereador Diogo Latini
Rodrigues o qual disse que primeiramente queria parabenizar o Vereador por também
abraçar a ideia, disse que tem certeza que os demais Vereadores irão também estar juntos
nesta luta, mas acima de tudo tem que ter esse local exclusivo para moto, sinalizado,
organizado e acha que ele tem que ser divulgado principalmente para quem tem motos no
Município que estacionam próximos ao centro e tem que ter uma fiscalização boa do
Executivo, porque não adianta legalizar e organizar e não ser cobrado, continuar
acontecendo às motos estacionadas de qualquer jeito nas vagas dos veículos ou até mesmo
numa rampa de acessibilidade ou em cima de uma faixa de pedestre, enfim que isso tem
que ser cobrado. O Vereador disse que apoia essa ideia e até comentando com o Vereador
José Luiz Estefani Miranda Filho que tem que ter uma participação educativa e efetiva
da Guarda Municipal, disse que é muito mais educar e ter uma constante participação da
Guarda para que possa ter sucesso na organização desse estacionamento e que conforme o
Vereador Júlio disse posteriormente vai ser formulado não sabe se uma indicação ou um

ofício ao Chefe do Poder Executivo mais que seja ai explicado também esses itens que tem
falado e também acrescentar o que os demais Vereadores que queriam acrescentar para
organizar esse estacionamento de moto no centro da cidade, concluiu. Aparte Vereador
Romulo da Silva Oliveira o qual disse que acha uma excelente ideia porque a cidade está
crescendo e o número de veículos e motos está aumentando em nossa cidade, disse que
temos que estar se adequando para esse crescimento e não deixar tudo para cima da hora e
se começar de agora e prevenir depois se evita muitas mudanças corretivas, trabalhando
sempre com prevenção. Disse que foi excelente a iniciativa, concluiu. O Vereador Júlio
Carlos Silva Badini disse que isso é uma possibilidade que está levando ao Poder
Executivo através dos colegas Vereadores. Disse que depois senta com os colegas para ver
a forma mais adequada quando a isso ou através de um ofício. Disse que é uma ideia que
vale apenas pensar e colocar em prática, 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 dos Pareceres Favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira referente ao Projeto de Lei Nº016/17 autoria do Poder Executivo que dispõe
sobre “Autoriza o parcelamento dos valores atrasados, lançados ou não em dívida ativa ou
não pela Fazenda Municipal, e dá outras providências”, da Indicação Nº779/17 dos
Vereadores Diogo Latini Rodrigues, Carlos Alberto da Silva Oliveira, Alberto de Oliveira
Herdy e Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº781/17 do Vereador Diogo Latini
Rodrigues, da Indicação Nº845/17 do Vereador João Batista da Silva Martins, da
Indicação Nº868/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira e do Comunicado
NºCM26306/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A palavra foi
franqueada ao Grande Expediente. No Grande Expediente fez uso da palavra o Vereador
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que vem a tribuna justificar as duas indicações que
apresentou no plenário hoje onde na primeira disse que solicita a pedido de alguns
moradores e de até usuário da via, onde necessita de alguns pequenos reparos e em poucos
lugares até, no trecho da Avenida José Malaquias que dá ali no final da Reta próximo a
oficina do Ismael até a Fazenda Modelo da propriedade de Dr. João Batista, onde devido
a alguns buracos na via os carros estão desviando e ao mesmo tempo as laterais da
avenida precisa de serviço de roçada e isso faz com que a visibilidade seja um pouco
atrapalhada devido ao mato alto, tanto daqueles que desviam do buraco quanto daqueles
que vem no sentido ao Bairro da Reta que não vê esse carro que está desviando do buraco.
Disse que uma coisa também importante é que essa via no final da tarde ela é muito
utilizada para caminhada, para ciclismo e também para alguns atletas que fazem aquele
percurso em volta da entrada da fábrica para treinar para a própria corrida rústica de São
João Batista. Disse que essa é a indicação referente a esse local. Aparte Vereador Júlio
Carlos Silva Badini o qual disse que queria parabenizar o Vereador pela indicação e disse
que usa aquela via e por ela ser muito estreita e o mato estando alto na beira dificultando
a visibilidade das pessoas e sem falar na alta velocidade que os carros descem e sobem,

porque não tem nenhum quebra-molas, não tem nenhuma placa sinalizando a velocidade,
então carro e motos passam em alta velocidade e também por ter os buracos é muito
perigoso porque de desviar do buraco e vier um carro de cima pode ocorrer um acidente.
Disse que ali seria bom também se colocasse placa de sinalização, limites de velocidades
para evitar que os carros descessem ali em alta velocidade, concluiu. O Vereador Diogo
agradeceu ao Vereador e disse que só concluindo que essa via ela também além de ter essa
utilidade é também a principal via de acesso da zona urbana ao polo cimenteiro, são
caminhões, são alguns carros que passam por dentro do Bairro da Reta com direção ao
polo cimenteiro tanto na ida quanto no seu retorno, então ela tem sua grande utilização.
O Vereador disse ainda que a outra indicação o qual também assina junto com os
Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira, Alberto de Oliveira Herdy e Romulo da Silva
Oliveira que hoje pela manhã participaram de uma palestra ministrada por um professor
da UFRJ no Colégio Estadual José Carlos Boaretto e tiveram a oportunidade de passar a
manhã com uma turma que nesse ano vai estar se formando na formação geral concluindo
o ensino médio, disse que foi uma experiência muito legal e acredita que os colegas
vereadores que estavam presentes também sentiram assim, relembrou os velhos tempos
quando participavam das aulas do ensino médio e ao final dessa palestra foram
procurados e questionados por um grupo de jovens da própria turma de que eles aos
sábados participam de um curso de Pré-Vestibular CEDERJ no Município de Cantagalo,
esse curso é gratuito sendo que o CEDERJ ele oferecia alimentação para os alunos e
devido a essas contenções e questões financeiras de crise que o país atravessa essa
alimentação foi cortada então os alunos estão tendo que custear essa alimentação do
almoço e ao mesmo tempo eles também esse ano não tiveram o transporte. Disse que se
lembra de que em 2011 teve a oportunidade de também acumular o Departamento de
Transporte aqui do Município, eles atendiam lá esses alunos com micro-ônibus ou uma
Kombi e de acordo com o número de alunos para que eles pudessem na parte da manhã
estudar e no final da tarde esse transporte voltaria para trazer esses alunos novamente e
hoje esse transporte não é concedido. Disse que então essa indicação de estar levando a
Secretaria de Educação essa ideia para que eles possam estar ai ajudando pelo menos no
transporte e que já vai facilitar e ajudar muito os alunos que alguns estão até pensando
em parar o curso por questões financeiras. Disse que fica aqui a indicação dos quatro
vereadores que participaram dessa palestra e receberam essa informação e que educação é
uma área que tem que se tratar com carinho porque é muito bom ver um jovem com
vontade de estudar, vontade de querer ter uma formação para poder vencer na vida então
se puder e conseguir conquistar esse transporte será de grande valia para os alunos do
Município, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual
disse que fez essa indicação da Educação Financeira e Educação Alimentar nas escolas
porque percebe a dificuldade das pessoas lidar com o próprio dinheiro e então se alcançar
nas crianças, nos adolescentes essa informação de Educação Financeira e eles levarem
para casa, contribuir com pai, com a mãe, com os irmãos, disse que acha que vai ser muito
importante para o futuro do Município e a respeito da Educação Alimentar, o que

acontece? O cidadão que se alimenta bem, que dorme bem, que seleciona seu alimento ele
tem possibilidade de produzir muito mais, ele é mais produtivo, ele vai ser economia para o
Município, porque no momento que ele adoece menos o Município tem menos gastos com
ele e assim ele vai produzir mais gerando lucro para o Município. Disse que é essa visão
que tem aí, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual
disse que vem a essa tribuna só para justificar sua indicação, visto que o Bairro da Volta
do Umbigo vive esse problema da vala negra, mas, porém está muito suja, a fossa está
muito tempo que não é limpa e está tendo muito mosquito e a população está pedindo
urgência na limpeza dessa vala e dessa fossa, concluiu. Não havendo mais quem quisesse
fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente em exercício Alberto de
Oliveira Herdy passou para Ordem do dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira referente ao Projeto de Lei Nº016/17 autoria do Poder Executivo em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o Projeto
de Lei em Tela 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 à sanção. Encaminhou ao Chefe do Poder Executivo
as Indicações Nº779/17 dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues, Carlos Alberto da Silva
Oliveira, Alberto de Oliveira Herdy e Romulo da Silva Oliveira, a Indicação Nº781/17 do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº845/17 do Vereador João Batista da
Silva Martins e a Indicação Nº868/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira. 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__________________________.

