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Ata DCCCLXXVIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
02 de abril de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos dois dias do mês de abril de 2018, 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 Romulo da Silva Oliveira. A Ata da 
Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por 
unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que veio a tribuna para deixar registrado 
nessa Casa e que já é até de conhecimento de alguns colegas que a poucos dias falou nessa 
tribuna sobre a conquista do campo de grama sintética. Disse que as obras já foram 
iniciadas e até alguns colegas puderam estar presenciando o local, que será uma grande 
vitória para a população, para os jovens, para as crianças de Macuco. Disse que gostaria 
de deixar seu agradecimento a Secretaria de Esporte do Estado na pessoa do Secretário de 
Esporte Thiago Pampolha que foi incansável na implantação do equipamento no 
Município. Disse também que outra coisa que traz a essa Casa foi que recebeu reclamações 
de alguns jovens do município que estão fazendo curso preparatório militar no município 
de Bom Jardim de segunda a sexta-feira no período da noite e no sábado durante o dia, 
jovens que vão ingressar na carreira militar e é uma oportunidade para esses jovens até 
profissionalmente como um emprego. Disse que eles estão até sendo atendidos junto com o 
transporte universitário e que está até apresentando uma indicação pedindo a Secretaria 
de Educação para estar agilizando isso, porque na verdade o que foi passada para eles que 
eles não poderiam receber a carteira de transporte escolar porque na medida que o ônibus 
tivesse algum outro universitário eles seriam uma carona regularizada, então está 
apresentando a indicação pedindo que a Secretaria de Educação pudesse estar olhando 
com carinho para esses onze jovens. O Vereador disse que sabe que quando pede aqui por 
jovens que querem estudar, querem se capacitar é uma coisa importante e que ano passado 
sabe que teve outros colegas na luta aqui com o transporte para o pré-vestibular do 
CEDERJ que conseguiram juntos e que vários vereadores na época até assinaram a 
indicação e o Prefeito atendeu e que tem certeza que esse até está sendo atendido, mas 
gostaria que fosse oficializado para que esses jovens possam ter uma segurança, uma 
garantia e possam estar fazendo esse curso preparatório para que no meio do ano em julho 
possam fazer a prova e ingressar na carreira militar. Então pede mais uma vez o apelo a 



Secretaria de Educação para que possam oficializar esse transporte desses onzes jovens 
macuquenses que estão tentando e buscando seus sonhos de seguir na carreira militar, 
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente 
o Presidente disse que só para lembrar também aos colegas e agradecer aos que tiveram e 
aos que não tiveram no último sábado no Macuco Esporte Clube onde essa Casa fez a 
entrega da homenagem aquela instituição pelos 50 anos e acha que estiveram lá o 
Vereador Diogo Latini, o Vereador Cássio Daflon e o Vereador Romulo e quem não foi 
vale a pena ir conferir, pois foi uma homenagem muito bonita e que está lá a placa pela 
comemoração dos 50 anos do Clube em nome de todos os Vereadores dessa Casa, concluiu. 
Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da Indicação Nº1061/18 de autoria 
do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1062/18 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1063/18 de autoria do Vereador Diogo 
Latini Rodrigues e do Comunicado NºCM016143/2018 Ministério da Educação – Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. A Palavra foi franqueada ao Grande 
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente o 
Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou a Indicação Nº1061/18 de autoria do 
Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº1062/18 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº1063/18 de autoria do Vereador Diogo 
Latini Rodrigues 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 Felix Azevedo lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.                        


