Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCVII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
29 de março de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e nove dias do mês de março 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. 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 Cássio Avelar Daflon Vieira o
qual disse que veio a tribuna para dar uma satisfação quanto ao ofício Nº020 do corrente
ano que foi do gabinete desta presidência e foi assinado por todos os Vereadores, onde
tiveram a oportunidade de estar entregando em mãos ao Deputado Luiz Martins no dia
14 de março. O Vereador disse ainda que o Deputado recebeu o pedido e quando foi no dia
15 de março ele usou a tribuna e foi lida a indicação dele e tenho em mãos a publicação do
dia 17 de março enviando essa indicação para o Poder Executivo. O Vereador disse
também que em relação aos redutores de velocidades da Avenida Manoel Benedito da
Silva com entroncamento com a Avenida Governador Roberto Silveira acha que não tem
nada resolvido, o problema não foi sanado, mas pelo menos o objetivo que todos nós
queríamos e que foi assinado por todos os Vereadores e todos os Vereadores manifestaram
a vontade de estar resolvendo esse problema e acha que já está bem adiantado e cabe a nós
agora cobrar ao Departamento de Estrada e Rodagem, a residência que é em Cordeiro
através do Dr. Paulo Graças de Oliveira. O Vereador disse ainda que acha que cabe a
todos nós cobrar e que acha que isso está perto de ser resolvido, concluiu. Fez uso da
palavra no Pequeno Expediente o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual
disse que só para esclarecer em relação nosso árduo trabalho com relação ao FEEF (Fundo
Estadual de Equilíbrio Fiscal), disse que hoje em seu gabinete o Presidente Carlos Alberto
da Silva Oliveira e Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira assistiram junto com ele e os
demais colegas não estavam presentes e com exceção do Vereador Diogo Latini Rodrigues
que estava atendendo alguns eleitores, gostaria de só esclarecer aos outros colegas aqui que
o Projeto foi retirado da pauta da Sessão de hoje pelo Deputado Albertassi devido a
outros segmentos que quiseram fazer parte também do Projeto e se beneficiar da isenção
fiscal, ouve um entendimento por parte dos Deputados ao qual fizeram parte da Mesa
naquele dia na Audiência Pública que se tratasse caso a caso e todos foram unânimes a
importâncias das empresas de lacticínios, mais também em contrapartida foram contra
algumas outras empresas que iam se beneficiar através dessa isenção ao qual na vista deles

eles não tem necessidade de fazer parte dessa isenção. O Vereador disse ainda que o
Projeto saiu da pauta e queria disse também aqui que agora é importante que a gente fique
em cima desse trabalho para não colocarmos todo trabalho que tivemos fora a perder. A
ALERJ vive um momento turbulento e que todos sabem o que aconteceu lá hoje, mas é
importante que a gente fique sempre em contato com nossos Deputados, em contato com o
Vice-Presidente da Cooperativa Dr. Marcos Tadeu e também com o Sr. Antônio Carlos
Celles Cordeiro da CCA para que a gente esteja sempre aliado e que qualquer novidade que
vier a gente possa se reunir para estar batendo em cima e brigando sobre esse assunto
novamente, concluiu. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Romulo da
Silva Oliveira o qual disse que veio hoje a tribuna parabenizar os atletas de Macuco que
nos representaram muito bem, em num campeonato de jiu-jitsu que teve domingo passado e
dizer para vocês que estamos no caminho certo, porque o esporte é muito importante. Disse
ainda que gostaria de agradecer ao Professor Edivan, faixa preta que representou e fez um
bom trabalho e a Prefeitura de Macuco que nos ajudou, concluiu. O Presidente disse que
só para reforçar as palavras do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que foi
fundamental a resposta do Deputado Luiz Martins e estar colhendo o fruto da viagem
que fizemos e que amanhã estaremos encaminhando o ofício pela manhã ao Dr. Paulo e
disse ainda que acha que isso vai ser resolvido se Deus quiser. O Presidente disse ainda que
para reforçar a palavra também do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, que nós
temos que ficar alerta mesmo e reforçar esse pedido aos Deputados como já foi feito, não é
porque já pediu que achamos que vai acontecer, mas a gente não pode esquecer de estar
reforçando esses pedidos que foram feitos e estar agregando mais alguns pedidos junto
aquela Casa a ALERJ no Rio de Janeiro e também ao Vereador Romulo da Silva Oliveira
gostaria também reforçar suas palavras em agradecimento ao evento que foi realizado e
parabenizar a todos que organizaram. Disse ainda que acha isso fundamental para o
desenvolvimento do nosso Município. O Presidente disse ainda para o Vereador Romulo
da Silva Oliveira que ele transmita os parabéns de toda esta Casa de Leis aos
organizadores do evento e que podem sempre contar no que for preciso, concluiu. Não
havendo mais 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 Nº017/16
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá nome ao Aterro Sanitário de MacucoRJ e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº018/16 de autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre “Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do
Município de Macuco”, do Projeto de Resolução Nº012/17 de autoria da Mesa Diretora
que dispõe sobre “Altera a Redação da Resolução Nº004/2002, com a modificação dada
pela Emenda Modificativa Nº002/2014”, das Indicações Nº774/17 e Nº839/17 do
vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº802/17 do vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira, da Indicação Nº857/17 do vereador Ederson Araújo de Souza, da
Indicação Nº858/17 do vereador Alberto de Oliveira Herdy. A palavra foi franqueada ao
Grande Expediente. No Grande Expediente fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini

Rodrigues o qual disse que o que o traz a essa tribuna é com relação às indicações que
apresentou hoje, uma com relação às Quadras de Esportes do Município e o Estádio do
Futebol Society Donald Vogas que é o conhecido Maracananzinho onde Macuco tem a
felicidade muito grande por ter essas áreas esportivas sendo utilizadas diariamente pela
população. Disse que acha que dificilmente e que está falando esses dados porque teve a
oportunidade de ser Secretário de Esporte e acredita que está da mesma forma,
dificilmente se consegui um horário na parte principalmente noturna nesses locais para se
praticar esporte, então são igrejas, associação de moradores, comerciantes, pequenos
mercados enfim, várias pessoas da população inclusive moradores dos bairros utilizam
essas áreas, então temos projetos esportivos também em algumas dessas quadras e é por
isso a necessidade de ter a instalação urgente desses bebedouros. Disse ainda que acha que
na justificativa se justificou bem com relação à hidratação e muitas das pessoas que
utilizam, às vezes não levam água ou até mesmo as crianças não tem essa oportunidade de
levar, então que a Prefeitura esteja pensando e analisando para poder estar instalando
esses bebedouros para que possa ser útil a todos os usuários. Disse ainda que fica aqui o
seu esclarecimento quanto à instalação desses bebedouros tanto nas três quadras que
temos na quadra no Bairro da Volta do Umbigo, quanto na quadra do Rural Park,
quanto na quadra da Barreira que tem o projeto do colega Vereador Rominho, projeto de
jiu-jitsu que é utilizado nessa quadra, como também no estádio do Maracananzinho no
Bairro Santos Reis. O Vereador disse ainda que tem certeza que essas quatro áreas que
tem falado aqui tem uma utilização muito grande da população e dificilmente se vê essas
quadras vazias ou sem utilização principalmente no horário da noite. O Vereador disse
ainda que a outra indicação foi uma reivindicação até de alguns moradores e que tivemos
visitando esta rua, a Rua Manoel Pinto da Fonseca no Bairro Paraíso, é a rua que dá
acesso à parte alta do Bairro Paraíso, Alto do Paraíso, e realmente essa rua precisa
também fazer reparo da camada asfáltica e acha que com certeza essa indicação chegando
a Secretaria de Obras o Secretário vai estar prontamente aí a recuperar a entrada ali e
atender o pedido dos moradores da referida rua, concluiu. Fez uso da palavra no Grande
Expediente o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que queria parabenizar o
Vereador Diogo Latini Rodrigues pela indicação porque é de muita importância para eles
lá, geralmente quando estão utilizando a quadra às crianças saem para beber água e
acabam tendo que ir em casa ou ir ao quiosque para beber e tendo o bebedouro dentro da
quadra facilita o trabalho dos professores de lá. O Vereador agradeceu mais uma vez o
Vereador Diogo Latini Rodrigues, 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 Projeto de Lei Nº017/16 de autoria do Poder Executivo em
Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação
Final do referido Projeto de Lei em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade e vai à sanção. Em seguida colocou o Projeto de Lei Nº018/16
de autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Tela em Única

Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. Encaminhou o
Projeto de Resolução Nº012/17 de autoria da Mesa Diretora a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. Em seguida encaminhou as Indicações Nº774/17 e Nº839/17 do
vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº802/17 do vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira, a Indicação Nº857/17 do vereador Ederson Araújo de Souza, a Indicação
Nº858/17 do vereador Alberto de Oliveira Herdy ao Chefe do Poder Executivo. O
Presidente disse que antes de encerrar a Sessão gostaria de lembrar que a entrega da
Moção de Pesar que seria entregue no dia 28 de março na Câmara de Cantagalo, a Câmara
pediu para que fosse transferida e assim ficou para amanhã dia 30 de março as 18h e os
colegas Vereadores que queiram ir deixem o nome na Secretaria para estarmos avisando a
Casa de Leis lá de Cantagalo. Disse ainda que outro lembrete é em relação ao ofício que o
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira solicitou na Sessão do dia 29 de Março, o ofício
está pronto na Secretaria e os Vereadores que não assinaram favor assinar para estarmos
encaminhando o ofício a AMPLA também amanhã, 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__________________________.

