Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMVIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
03 de setembro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos três dias do mês de setembro 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. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que gostaria de compartilhar com
os colegas Vereadores, que ao ler a matéria do G1 onde foi lançado o número do IDEB de
todo país, ligou para a Secretária de Educação para saber em que colocação o município de
Macuco ficou e ela disse que foi por região e que a Região Serrana tem 16 (dezesseis)
municípios e o município de Macuco foi contemplado com 5.7 (cinco ponto sete), ficando
em terceiro lugar atrás apenas de Trajano de Moraes e Nova Friburgo. Disse que diante de
uma semana em que o Ministro da Educação diz que a situação da educação básica no
país está em estado grave, isso para o município é motivo de muita alegria em poder estar
comemorando e que Macuco mais uma vez saiu na frente, isso é sinal que as coisas estão
acontecendo e estão funcionando. Disse ainda que gostaria de estar parabenizando a
Secretária de Educação, mesmo que a ausência da população se torna corriqueiras na
sessão, mas não poderia de deixar de estar registrando esse número e parabenizando a
Secretária de Educação e toda a sua equipe por mais esse ganho. Parabenizou também os
colegas Vereadores e toda a equipe do Poder Executivo, concluiu. Não havendo mais que
quisesse fazer 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 Nº009/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira
que dispõe sobre “Institui o Dia da Família no Município de Macuco”, das Indicações
Nº1151/18 e Nº1154/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da
Indicação Nº1152/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação
Nº1153/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho e do Decreto
Nº997/18 do Poder Executivo que dispõe sobre “O funcionamento da Administração
Municipal durante o feriado da Independência do Brasil e os Festejos da XII Exposição
Agropecuária de Macuco e dá outras providências. A palavra foi franqueada no Grande

Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Diogo Latini
Rodrigues o qual disse que gostaria de estar acrescentar uma justificativa sobre a
indicação que fez, solicitando um monitor na linha de transporte escolar da zona rural.
Disse que esse trabalho já acontece na linha na zona urbana, que existe esse monitor que
transita no ônibus que faz o trajeto dos alunos da rede municipal dentro da cidade, então
gostaria de fazer esse apelo também a Secretaria de Educação, ao Prefeito para que eles
possam incluir um na linha da zona rural, porque muito dos pais tem que vir de manhã
para trazer essas crianças, crianças também da Creche e tem que ficar aguardando até a
hora da saída para poderem retornar, além de perderem esse tempo tendo que levar e
aguardar essas crianças, eles também acabam ocupando mais um lugar no veículo, o que
pode estar superlotando os carros que fazem esse trajeto. Disse que sabe que muita das
vezes é um micro-ônibus, mas quando esse micro-ônibus está quebrado é uma Kombi ou
até mesmo em época de chuva a Kombi é que resolve o problema, então que ficasse esse
apelo a Secretária de Educação para pensar também nesse problema da zona rural. O
Vereador parabenizou o colega Vereador Cássio Daflon pelo Projeto de Lei e disse que é
um projeto importante e tem certeza que também trará benefício para a população de
Macuco. Parabenizou os colegas pelas indicações e concluiu. Fez uso da palavra o
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que primeiramente gostaria de estar
parabenizando o colega Vereador José Estefani Miranda Filho, ao Vereador Diogo Latini
Rodrigues pelas indicações e também justificar suas indicações. Disse que sobre a
indicação com relação as câmeras, que na verdade esse pedido já foi feito e lido em
plenário, mas até pela responsabilidade de todos quanto a segurança pública é que trouxe
novamente esse pedido, porque é necessidade e sabe que com as câmeras conseguem
identificar delitos, crimes e roubos e que acha de grande importância e no mais inibi
também, consegue inibir os infratores quanto a isso. Disse também que gostaria de falar
sobre a outra indicação quanto aos corredores do município. Explicou que a corrida rústica
não deixa de ser um dos pontos altos da cidade de Macuco, ela atrai pessoas e na verdade
hoje despertou o interesse de alguns atletas em estarem participando em outros municípios,
em outros estados. Disse que foi procurado por uma dessas pessoas pedindo ajuda, essa
pessoa já fez inscrição para a corrida de São Silvestre e acha que isso não deixa de ser
também uma responsabilidade do município, não tem obrigação, mas de estar vendo
também quanto ao apoio e incentivo para esses corredores. Disse que acha que esse ano
vão ter três representantes de Macuco na São Silvestre, então fica o pedido para verem a
possibilidade em poder estar ajudando, talvez com transporte. Disse também que acredita
que as inscrições já foram feitas até porque houve um rateio entre pessoas, mas agora se
houvesse a possibilidade de mais o que precisarem como transporte, acha valido também.
Com relação ao Projeto de Lei disse que como o colega Vereador Diogo Latini falou sobre
a importância de estarem valorizando mais uma vez a família que é uma criação divina e
que todos sabem que a família preenche todos os seguimentos da sociedade como pessoas,

como indivíduos e é sobre essa formação, sobre essa criação, sobre essa educação que quer
chamar atenção com esse dia da família no município. Disse ainda que sabem que a
família foi Deus quem criou como se fosse a coisa mais preciosa que Ele estaria criando,
então num mundo em que vivemos, muito das vezes isso é distorcido e não chegam ao
objetivo maior para que essas famílias estejam diante dos princípios e critérios que Deus
criou. Disse que foi devido a isso que apresentou a indicação e com a participação de todos
vão estar aprovando esse Projeto de Lei, o qual vai ser um dia em que estarão chamando a
atenção de todos para importância da família diante de Deus, 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 Nº009/18 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou as
Indicações Nº1151/18 e Nº1154/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira,
a Indicação Nº1152/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação
Nº1153/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho ao Chefe do Poder
Executivo. Em seguida comunicou que a Casa seguirá o Decreto Nº997/18 do Poder
Executivo o qual no dia 06/09 será Ponto Facultativo e dia 07/09 Feriado Nacional.
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__________________________.

