Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCXXII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
24 de maio de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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. Presentes todos os Vereadores. Ata da sessão anterior foi colocada em
Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada ao
Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno
Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou a Secretária Geral para que
fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de
Lei Nº005/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Institui a
Semana Municipal da Juventude”, da Indicação Nº811/17 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº879/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva
Martins, da Indicação Nº891/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação
Nº892/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e da Indicação Nº893/17 de
autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente.
Fez uso da Palavra no Grande Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que
primeiramente com relação à indicação apresentada na sessão acha que não só ele como os outros
colegas vereadores já devem ter recebido alguns pedidos com relação a esse assunto, onde está
indicando que a Secretaria de Desenvolvimento Social possa estar disponibilizando ou criando
um programa que possa atender as famílias carentes com relação a transporte em ações judiciais
fora do Município. Disse que acha que os colegas vereadores devem ter recebido esse pedido
também relacionado a esse assunto e hoje não está querendo dizer que o Município não atende,
mas quando atende às vezes atende com carro de outra secretaria e quando essa outra secretaria
não pode atender aquela família que realmente necessita, fica realmente desguarnecida, sem
condições de poder estar cumprindo essa obrigação judicial. Disse também que sabe da
dificuldade financeira atual mais precisam ter aí, que a secretária possa estudar um meio e criar
alguns critérios, um dia da semana talvez, acha que a secretaria tem um carro, mas não sabe se
ele pode estar fazendo esse atendimento, se não puder possam estar solicitando de outra
secretaria um carro emprestado para poder estar fazendo esse agendamento e também estar
pedindo a essa família que está necessitando para que esse agendamento seja feito, como é feito o
agendamento para os carros para tratamento fora do Município, como é feito o agendamento
para outras viagens da Educação, enfim, que precisam dar assistência também a esse povo que
precisam em relação a essas obrigações judiciais. O Vereador disse ainda que com relação ao

Projeto de Lei, que gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores na aprovação desse Projeto
nas próximas duas sessões e acredita que deve entrar em pauta as votações, onde institui a
Semana Municipal da Juventude, disse que a juventude é um termo que tem usado muito aqui e
muitos vereadores já fizeram indicações relacionadas à área e sabe por que vivem enfrentando
grandes problemas com jovens com drogas, com falta do primeiro emprego, capacitação e
especialização na formação, que na verdade esse Projeto de Lei trata para criarem o dia e
também ao mesmo tempo fazerem uma semana de atividades voltadas a juventude. Disse que
deixou no Projeto de Lei bem especificado que as atividades sejam educativas, culturais,
esportivas sociais, religiosas e ambientais, então envolvem vários setores que possam estar
contribuindo e isso pode acontecer através de eventos, palestras, reuniões, passeatas, enfim, isso
fica a critério. Disse que o Município hoje tem uma secretaria que trata da juventude, realizando
essa conferência vai ouvir da comunidade e dos jovens a necessidade e o interesse deles na área
da juventude e acha importante estar aprovando esse Projeto para que o Município possa
também dar aí uma atenção muito especial no mês de agosto que fica instituído que na primeira
quinzena do mês de agosto próximo ao dia doze, que doze de agosto é o dia internacional da
juventude e então se comemorava nessa semana e o Município poderia estar junto com as
Escolas, com a Secretaria de Educação, Igrejas, enfim, várias entidades fazendo essa semana que
é muito proveitosa e podem estar aí ajudando os jovens do Município, concluiu. O Presidente
Carlos Alberto da Silva Oliveira convidou o Vice-Presidente Alberto de Oliveira Herdy para
assumir a cadeira da presidência. O presidente em exercício franqueou a palavra ao Vereador
Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que gostaria de parabenizar o Vereador Diogo
Latini Rodrigues pela indicação e falar um pouco sobre a indicação do anteprojeto que fez sobre
a correção das diárias dos motoristas e disse que também o qual faz parte do quadro da
prefeitura como motorista. Disse que nada mais que justo e que amanhã vai conversar com o
Prefeito também a respeito disso, desse anteprojeto para que ele faça esse reajuste por que hoje
um motorista sai duas e meia da manhã e vai ao Rio sem horário para voltar por R$55,00
(cinquenta e cinco reias), disse que acha muito pouco pelo que é feito, pela responsabilidade do
motorista que está com o carro em sua mão e às vezes com duas, três famílias em van ou até
mesmo dentro de um carro baixo. A responsabilidade de um profissional é muito grande para
estar com a diária tão baixa, disse que entende todos os problemas que existe no Município, mas
é um pedido que deixa registrado nessa Casa, nessa sessão para que seja corrigido, porque não é
nada muito e acha até pouco para com isso possam estar valorizando os profissionais, os
motoristas que tanto zelam pelos pacientes e também dar incentivo maior para que cuidem dos
veículos, tenham uma atenção maior com os pacientes, acha que o funcionário motivado ele
trabalha com muito mais prazer e com muito mais vontade, concluiu. O Vereador Diogo Latini
Rodrigues pediu aparte o qual disse que queria parabenizar o Vereador Carlos Alberto pela
indicação do anteprojeto e disse também querer reforçar e corroborar o seu pedido onde realmente
essa justificativa apresentada é de muita importância para os funcionários do quadro de
motoristas e realmente quando se trata de tratamento fora de domicílio na área de saúde, hoje o
primeiro carro sai por volta de duas, duas e trinta da manhã, então é um trabalho que vem
acontecendo no Município pelo número de profissional que temos e às vezes é muito sacrificante

para o motorista que tem que dar quatro, cinco viagem ao Rio e até mesmo em questões das
diárias, então esse reajuste é importante e disse que já se coloca a disposição para apoiar caso esse
projeto volte do Executivo e que está à disposição para ajudar porque é de muita importância ver
os motoristas satisfeitos atendendo aí os pacientes do Município, principalmente no horário que
sai na madrugada, os motoristas de carro coletivo. Se uma van ela sair com quinze pessoas ela
passa em quatro, cinco hospitais deferentes e as vezes o motorista não tem tempo de parar vinte,
trinta minutos para almoçar ou até mesmo tomar um café, então ele acaba sendo muito
sobrecarregado e ele tem que realmente ser mais valorizado até porque o motorista de automóvel
ele leva no máximo dois paciente porque cada paciente vai com um acompanhante, então o
motorista da van realmente tem que ter essa valorização um pouco maior. Disse ainda que mais
uma vez parabeniza o colega pela indicação e que pode contar com seu apoio caso o Executivo
realmente apresente esse Projeto de Lei, concluiu. O presidente em exercício Alberto de Oliveira
Herdy convidou o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira para reassumir a cadeira da
presidência. Reassumiu a cadeira o presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira e deu
continuidade aos trabalhos. 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.
Encaminhou o Projeto de Lei Nº005/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues a
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em seguida encaminhou a Indicação Nº811/17 do
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº879/17 do Vereador João Batista da
Silva Martins, da Indicação Nº891/17 do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação
Nº892/17 do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e a Indicação Nº893/17 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
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