Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXIV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
24 de setembro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte quatro 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. Não havendo quem 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 das Indicações
Nº1168/18 e Nº1170/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da
Indicação Nº1169/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, do Ofício Gab.
Nº0148/2018 do Poder Executivo e dos Convites da Secretaria Municipal de Educação.
A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira o qual disse que gostaria de acrescenta na justificativa das suas
indicações, que na verdade uma das indicações já foi lida, mas por ser um assunto muito
pertinente e por ver as injustiças ainda acontecendo com relação a Lei Municipal
nº514/2010, que na verdade os taxistas não estão cumprindo a Lei, as cobranças estão
sendo feitas por estimativas e que já foi feito esse pedido nessa Casa e que tem tomado por
atitude de estar repetindo, porque acha que é de muita importância e acredita que muitos
acham, para que essa lei venha a ser cumprida junto aos taxistas, aos transportes de
passageiros. O Vereador disse também que a outra indicação foi sobre um assunto que já
fez em outra indicação, só que agora tem visto outros municípios fazendo essa parceria
com a empresa junto ao Governo Federal que presta esse serviço de transição e também de
capacitação de servidores municipais, então acha que isso podia e que há tempo ainda,
porque o prazo final é no dia 28 de novembro, então acha que seria interessante o
município estar aí capacitando funcionários para que passem para as famílias menos
favorecidas, famílias menos informadas sobre a migração do sinal de TV, concluiu. Fez
uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que mais uma vez está
reforçando a indicação o qual repetiu, pois foi apresentado no ano passado, onde está
pedindo ao Poder Executivo que tivesse mais um pouquinho de atenção e carinho com a
Pestalozzi com relação ao Projeto Esporte Adaptado. Disse que até o Augusto que está

presente na Sessão e prestigiando que é um dos meninos que era aluno do programa e levar
o esporte junto a atividade da Pestalozzi auxilia e ajuda muito no desenvolvimento dessas
crianças, então gostaria de deixar mais uma vez o seu apelo aos colegas para estarem
reforçando, para que a Pestalozzi possa também ser atendida com esse programa de
esporte, que geralmente é um dia só da semana, na parte da manhã com uma hora, duas
horas de aulas para que possam estar atendendo esses alunos, pois esse projeto sempre
aconteceu no município, esse projeto já acontecia desde o primeiro governo do município,
então que ele volte e as crianças possam ser atendidas. Disse que fica mais uma vez seu
apelo a todas as crianças portadoras de necessidades especiais, que são alunos da
Pestalozzi, para que eles também tenham acesso as atividades esportivas no Município,
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o
Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou as Indicações Nº1168/18 e
Nº1170/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº1169/18
de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o
pedido do Ofício Gab. Nº 0148/18 do Poder Executivo o qual pede o espaço dessa Casa
para a realização de uma Audiência Pública em cumprimento a Lei de responsabilidade
fiscal, que acontecerá no dia 27 de setembro as 17h. 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__________________________.

