Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXXXIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
05 de dezembro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos cinco dias do mês de dezembro 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 Alberto de Oliveira Herdy. 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 Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que veio a tribuna falar sobre a indicação
Nº849/17 que fez, com relação a reforma dos bancos no calçadão da Rua Dr. Mario
Freire Martins. Disse que foi uma indicação que apresentou nessa Casa e passando em
frente à rua um munícipe o perguntou o que poderia ser feito para estarem reformando os
bancos que são bem utilizados pelos munícipes que usam para conversarem, descansarem e
até para esperar o ônibus. Disse que tinha apresentado uma indicação e que iria reforçar o
pedido ao Executivo nessa Casa para que o Prefeito ou a Secretaria de Obras olhe com
carinho e que pudessem estar reformando os bancos, concluiu. Fez uso da palavra o
Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que veio a tribuna falar sobre o curso que
fez na Câmara Municipal de Cordeiro, pela Interlegis sobre Regimento Interno e Lei
Orgânica e que foi um momento de grande aprendizado e que aprendeu muito. Disse que
fizeram o curso junto com ele as funcionárias Manoela, Janaina e Neuziane e que espera
viver esses momentos nessa Casa também, que poderiam trabalhar em cima disso e lutarem
pela causa de estar trazendo cursos como esse, que é muito importante e que dependem
desse entendimento para estar contribuindo para a população. Pediu aparte o Vereador
Diogo Latini Rodrigues o qual parabenizou o colega Vereador Romulo pelo curso e que
tem certeza que o colega representou junto com os funcionários essa Casa de Leis muito
bem e que foi muito importante a participação de todos. Disse ainda que tem certeza que o
colega vai estar dividindo todo conhecimento adquiridos com todos durante o mandato.
Mais uma vez o Vereador parabenizou o colega pela conduta e explicou que infelizmente
não pode participar, mas ficou feliz pela participação do colega e dos funcionários da
Secretaria dessa Casa, concluiu. O Vereador Romulo agradeceu e concluiu. Não havendo
mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente solicitou a
Secretária Geral que reforce o pedido junto ao Poder Executivo do Vereador Júlio Carlos

Silva Badini com relação a indicação e em seguida parabenizou o Vereador Romulo, a
Secretária Geral Janaina, a Neuziane e Manoela por terem representado a Casa no Curso
na Câmara Municipal de Cordeiro. Em seguida solicitou a Secretária Geral para que
fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita leitura dos
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços
Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e
Assistência Social e Comissão de Meio Ambiente referente ao Projeto de Lei Nº027/18 de
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Estima a Receita e fixa Despesa do
Município de Macuco para o exercício financeiro de 2019”, da Indicação Nº1209/18 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1210/18 de autoria do
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e do Ofício Nº009/18 da Secretaria Municipal de
Administração (Departamento de Patrimônio Público). A palavra foi franqueada no
Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual
disse que veio a tribuna justificar sua indicação que na verdade a Escola Municipal Silvia
Bath Rosa esteve presente nessa Casa com seus alunos e apresentaram Projeto de Lei para
que os Vereadores pudessem estar apresentando como indicação, porque todos as ideias
geram custos. Disse que deram a palavra e ficou um acordo que os Vereadores iam
apresentar as ideias dos alunos ao Poder Executivo e depois levaria até os alunos e
mostraria o que foi feito. Disse ainda que trouxe a ideia de uma das crianças como
indicação e que numa data poderiam ir à escola mostrar aos alunos. Disse que está
apresentando pela primeira vez uma das ideias e acredita que outros vereadores já
apresentaram como o colega Vereador Diogo Latini. Pediu aparte o Vereador Diogo
Latini o qual disse que na verdade xerocou todas as indicações que os alunos pediram e
que inclusive uma foi de autoria do colega vereador Cássio Daflon e que até tinha
agendado uma ida com a professora, mas se quiserem ir todos juntos, pede para remarcar
em uma outra data. Disse que se for o caso tem que correr, pois os alunos em breve
entrarão de férias, então é uma necessidade de estarem acelerando, mas fica a critério dos
colegas que se quiserem ele remarca uma outra data com todos, entra em contado com a
professora e apresentam na sessão de segunda-feira, tentando agendar para terça-feira na
parte da manhã para poderem estar entregando. Disse que entra em contado com a
professora e na segunda-feira confirma o horário da semana seguinte, concluiu. A palavra
voltou ao Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual concordou com o Vereador Diogo
Latini e deixou registrado que foi o pedido da aluna Maria Clara Marques da Silva o qual
pediu aula de internet para Terceira Idade. Disse que na verdade são noções básicas sobre
internet para ajudar os idosos o qual irão compartilhar e usar das mesmas coisas que os
jovens usam também e que foi uma boa ideia e a indicação foi apresentada. Em seguida o
Vereador agradeceu a oportunidade concluindo. Fez uso da palavra o Vereador Diogo
Latini Rodrigues o qual primeiramente parabenizou o colega Vereador Cássio Daflon pela

indicação e disse que irá reforçar sobre o novo agendamento para irem juntos e que
acredita que tem que correr para que entre terça-feira e quarta-feira da semana seguinte
por causa das férias dos alunos. Em seguida disse também que a indicação que apresentou,
que a pouco tempo veio a tribuna agradecer ao Prefeito por atender uma outra indicação
que fez no ano anterior o qual pediu a reforma e reparos na quadra do Maracanãzinho no
bairro Santos Reis. Disse que todos sabem da utilização da quadra naquela área, que o
bairro Santos Reis é um bairro que tem muita criança e praticamente o dia inteiro a área é
utilizada por crianças, jovens e a noite a maior parte é por adultos, por pessoas que muita
das vezes estão trabalhando e a noite usam para jogar futebol, tendo seu momento de
lazer, praticando esporte. Disse ainda que o reparo foi até feito, que foi feito um trabalho
até muito bom pela Secretaria de Obras o qual retirou o alambrado abrindo mais espaço,
mas ainda falta o reparo no sistema de iluminação e inclusive se tiver tem um refletor em
cada poste funcionando, que lá são dezesseis refletores no total e só tinham quatro
funcionando. Disse que não sabe se ainda estão funcionando esses quatros refletores, pois
na última vez que esteve estavam funcionando os quatro, mas esse pedido recebeu até
pouco tempo por alguns trabalhadores que jogam futebol durante a noite, que relataram
que realmente está muito escuro para jogar e que gostaria de deixar mais esse apelo ao
Prefeito Bruno Boaretto para que pudesse dar uma atenção ao local para concluir de vez a
reforma que já foi feita. Disse ainda que a área é utilizada pela Pestalozzi também as
sextas-feiras na parte da manhã e é uma área que possui dois vestiários, tem o espaço na
arquibancada para as pessoas que vão assistir, enfim, precisava também ser feito o reparo
na iluminação para que o local pudesse estar a serviço da população tanto durante o dia
como durante a noite com condições de uso, então disse que fica aqui seu apelo, até porque
agora vem as férias escolares e a garotada vai jogar bola o dia inteiro com certeza. Disse
que foram crianças um dia e sabem bem como é criança de férias, querem jogar de manhã,
de tarde e de noite e quantas vezes quando foi Secretário presenciou o Maracanãzinho
cheio de crianças e moradores do bairro. Disse que é uma alegria ver as crianças buscando
aquela área para utilizar, porque foi uma área inaugurada no final de 2013, mas ela tem
praticamente quatro anos de uso, então é devido a sua muito utilização que realmente
precisa muito de reparo, então disse que deixa seu pedido ao Poder Executivo. Pediu
aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que lembrando do assunto que
comentou com o colega em parabenizar a professora Marina pela iniciativa dos Projetos de
Lei dos alunos e que gostaria também de trazer um problema que está acontecendo na
piscina no CIEP Municipalizado com relação ao um poste que se encontra rachado. Disse
que sabe que um poste suporta muitas coisas, mas tudo pode acontecer e esse poste se
encontra ao lado da piscina. Disse que se Deus me livre e guarde o poste cair dentro da
piscina com energia elétrica isso pode causar um problema muito grande para a população,
podendo até tirar a vida de pessoas naquele local, concluiu. A palavra voltou ao Vereador
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que é uma preocupação muito importante também do

colega Vereador Romulo e acha que é um assunto que tem que dar sequência para fazerem
chegar ao Prefeito para que as providencias sejam tomadas, concluiu. Não havendo quem
quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do
Dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas
e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão
de Saúde e Assistência Social e Comissão de Meio Ambiente referente ao Projeto de Lei
Nº027/18 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram
aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em Tela em Primeira
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação.
Encaminhou a Indicação Nº1209/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a
Indicação Nº1210/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 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__________________________.

