Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCCXCVII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
18 de junho de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezoito dias do mês de junho 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. Presentes todos os Vereadores. A Ata da Sessão anterior
foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A palavra foi
franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra
no Pequeno Expediente o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura
do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei
Nº018/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar no valor de R$42.987,42 às dotações constantes no orçamento do
município de Macuco no exercício de 2018, do Requerimento Nº247/18 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues que requer na forma regimental que seja concedido
Moção de Aplausos ao Sr. Altineu Pires Coutinho, pela organização da Corrida Rústica
de São João Batista há 45 anos no município, da Indicação Nº1111/18 de autoria do
Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1112/18 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1113/18 de autoria do Vereador Diogo
Latini Rodrigues, da Indicação Nº1114/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva
Oliveira, do Decreto Nº979/18 do Poder Executivo que dispõe sobre “O funcionamento da
administração municipal durante os festejos de São João Batista e Jogo da Seleção
Brasileira de Futebol na Copa do Mundo dando outras providências” e do Ofício
SMMAUDC Nº030/18 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa
Civil. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que com relação a indicação que apresentou gostaria
de acrescentar que em algumas sessões atrás apresentou indicação relacionada a guarda
municipal pedindo para que fosse consertado o veículo que atende o setor. Disse que são
sabedores que existe dois veículo nessa secretaria e todos os dois se encontram quebrados e
os guardas ficam dependendo de outras secretarias para terem esses veículos e depois que
recebeu informações de alguns guardas municipais apresentou na indicação que sejam
adquiridos uniformes e materiais de uso diário, porque recebeu a reclamação desses
servidores que no setor já estão com dificuldades de cones e materiais como cavalete para

fechamento de ruas e principalmente de uniformes. Disse que já teve guarda que teve que
comprar fardas, comprar coturno e outros que não tiveram condições de comprar estão
vindo como podem sem fardas, utilizando as camisas que ficam embaixo das fardas e
conforme disse na justificativa, pede o Prefeito um pouco mais de atenção para esse setor,
porque acha que é um setor que deve ser mais organizado no município e que está um
pouco deixado de lado e a guarda municipal é praticamente o espelho do município, porque
um visitante que chega na cidade a primeira pessoa que procuram para pedir informações
são os guardas municipais e as vezes os guardas estão lá mal vestido, com material velho
ou até mesmo mostrando uma aparência que não é ideal principalmente na cidade de
Macuco que é uma cidade de interior, um município que vem a cada dia realizando
atividades em outras áreas de forma exemplar, então que a guarda municipal deva também
receber esse carinho com relação a esses materiais, dando condições melhores de trabalhos e
quando fala em material não fala só dos cavaletes e cones mais também do veículo, para
que os guardas possam estar aí transportando e levando esses veículos para fazerem o
serviço. Disse ainda que acha que essa organização tem que ser pensada com carinho,
porque se forem analisar a guarda municipal é o setor que servem muitos setores em
Macuco quando solicitados, como festas que tem no município, nos bairro, nas ruas
solicitam a guarda municipal, jogos em estádio de futebol, eventos que envolvam alguma
coisa no transito solicitam a guarda municipal, que agora por exemplo estão no período da
festa do padroeiro, corrida rustica municipal, trilha de São João Batista precisou da
guarda municipal, procissão da igreja Católica vai precisar da guarda municipal, então é
um setor que atende muitos setores como a secretaria de obras também que em quase todos
os eventos que acontecem no município a secretaria de obras está envolvida e com a guarda
municipal não é diferente, então acha que deveriam sim ter um carinho com esses
servidores. Disse que sabe que existem muito das vezes servidores que também erram, mas
ao mesmo tempo sabem que é com organização e conversando que as coisas vão se
acertando e que fica aqui seu pedido ao Poder Executivo para que possa dar uma atenção
a guarda municipal através da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil. O
Vereador parabenizou os colegas vereadores pelas indicações apresentada. Com relação ao
requerimento que apresentou disse que todos são conhecedores da tradicional e grande
corrida rustica de São João Batista e que fez um levantamento nessa Casa e com
organizadores e pelos resultados não foram encontraram nenhuma homenagem a
organização dessa corrida e para muitos pode não ser muito importante, mas a corrida de
São João Batista é uma corrida que esse ano na sua 45ª edição que acontece no município
e que particularmente defende a área de esporte e que já foi secretário no município e
acompanhou de perto a organização desse evento, sabe o alto custo financeiro de
premiação que é destinado a esse evento por parte dos organizadores que tem o apoio da
prefeitura com relação a estrutura de guardas, ambulâncias, palco, som, banheiro químico,
mas a parte financeira de premiação principalmente para os atletas quenianos, atletas da

Etiópia que correm aqui que são corredores profissionais de atletismo que são devidos aos
valores destinadas a premiação, então apresentou o requerimento para que pudessem estar
homenageando o Sr. Altineu Pires Coutinho que é um dos grandes idealizadores dessa
corrida e que todos sabem o motivo que essa corrida iniciou que foi devido as questões de
limites territoriais e sabem que mesmo com esse motivo ela também contribui muito para o
esporte do município, contribui para o turismo, para economia local, porque independe do
dia que ela caia seja na segunda, na terça ou no sábado, todo o dia 24 de junho essa
corrida é realizada em Macuco e com participação de muitos atletas. Disse que nesse ano
teve a oportunidade, na semana passada de estar com coordenadores da prova e que já tem
mais de 1200 atletas inscritos, que vai ser recordes de atletas participantes na história
dessa corrida no município de Macuco e que podem ter certeza que dia 24 de junho a
cidade vai estar lotada e isso faz com que os restaurantes, pousadas fiquem cheios e
movimenta a economia do município e atrai turistas para que possam estar participando
do evento e automaticamente participando da festa, porque dia 24 de junho é o dia do
padroeiro e o dia que além da corrida tem o futebol, a procissão, shows, enfim a cidade
fica realmente cheia e isso traz uma boa impressão para o município. Disse que fala
porque esteve em vários locais, por exemplo no Rio de Janeiro, e muitas pessoas falam que
vai sempre em Macuco no dia 24 de junho na corrida e que participa. Disse também que a
corrida hoje virou uma febre, porque muitas pessoas se incentivaram vendo essas pessoas
de fora correndo e a cada ano o número de macuquenses participando aumenta. Disse que
fica aqui esse requerimento para que possam estar homenageando o grande idealizador
dessa corrida e que vê que é um evento importantíssimo principalmente para o esporte do
município de Macuco, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no
Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei
Nº018/18 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Em seguida colocou o Requerimento
Nº247/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que requer na forma regimental
que seja concedido Moção de Aplausos ao Sr. Altineu Pires Coutinho, pela organização da
Corrida Rústica de São João Batista há 45 anos no município em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente pediu a Secretária Geral que
fizesse a confecção da referida Moção. Encaminhou a Indicação Nº1111/18 de autoria do
Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº1112/18 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1113/18 de autoria do Vereador Diogo
Latini Rodrigues e a Indicação Nº1114/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva
Oliveira ao Chefe do Poder Executivo. Em seguida o Presidente comunicou que a Casa
seguirá o Decreto N979/18 do Poder Executivo e a Sessão Ordinária do dia 27 de junho
de 2018 as 18h. será antecipada para as 10h. 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
Presidente___________________________
Secretário__________________________.
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