Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMLIX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
22 de maio de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e dois dias do mês de maio de 2019, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Macuco, localizada na Travessa Mercedes Monteiro Machado nº43, na
cidade de Macuco, neste Estado. Ausente os Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e
Ederson Araújo de Souza. A Ata da Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação
o qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente José Luiz Estefani Miranda Filho
franqueou a palavra ao Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra
no Pequeno Expediente o Presidente solicitou a servidora Manoela Fernandes Cardoso para que fizesse a
leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Parecer Favorável da
Comissão de Constituição Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº010/19 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Altera o disposto no Artigo
1º da Lei Municipal Nº180/02 que torna obrigatório ao Poder Público a concessão de um
dia de licença por ano, aos funcionários públicos para realização de exames preventivos de
câncer ginecológico e de próstata e dá outras providências, na forma que segue”, do Projeto de
Lei Nº 012/19 de autoria Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Institui no
município de Macuco a Semana da Capoeira e dá outras providências”, do Requerimento
Nº258/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual requer, na forma
regimental, que seja concedido Moção de Aplauso ao Sr. Alécio Gecler Filho, pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo no Meio Rural, da Indicação Nº1286/19 de autoria do
Vereador Júlio Carlos Silva, das Indicações Nº1297/19 e a Nº1299/19 ambas de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues e da Indicação Nº1298/19 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez o uso da palavra o
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que queria aproveitar a oportunidade para dar uma
explicação um pouco melhor sobre o Projeto de Lei que foi lido na sessão, que institui no município a
Semana da Capoeira. Disse que precisa regulamentar, porque é dever deles como representantes do
poder público valorizar principalmente essa cultura que ainda é desenvolvida no município, a capoeira
que para alguns é cultura, para outros é cultura, esporte, educação, social, inclusão social, enfim, que
precisam instituir esse trabalho, pois Macuco hoje possui dois grupos de capoeira importantíssimos,
que são o Grupo Elite de Bimba comandado pelo Mauro e o Grupo de capoeira do mestre Preguinho
comandada pelo Castor. Disse que nada mais justo que eles como representantes do povo, estarem
colocando em aprovação esse Projeto, para que possa estar sendo criado no município. Disse também

que dentro da Lei deu algumas sugestões para o poder público estar atuando em parceria com essas
entidades, para estarem realizando na primeira semana de agosto, onde se comemora no dia três o dia
municipal da capoeira. O Vereador disse também que já esteve na tribuna fazendo um pedido para
que o prefeito pudesse colocar um psicólogo e um fonoaudiólogo no CAEEM e na PESTALOZZI. E
com relação as Indicações apresentadas, a Indicação do CEEM que é um Centro de Atendimento
Especializado que o município dispõe para atender aos alunos especiais, alunos que têm dificuldades
de aprendizagem, alunos que têm autismo, alunos que têm várias deficiências no desenvolvimento
cognitivo e motor, o que atrapalha e dá aquele retardo na educação e o CAEEM tem resolvido muito
em relação a essas deficiências para que os alunos possam se tornarem grandes cidadãos, que esse
trabalho é bonito, que é um trabalho fantástico que o município realiza, mas o CAEEM só atende as
crianças da rede pública municipal, então por isso que estar fazendo um pedido para o prefeito que
também atenda alguns alunos que são especiais que estudam na rede pública estadual e particular
para que também possam estar diminuindo custo da Secretaria de Saúde. O Vereador disse que conhece
um caso no município que o aluno estuda na escola particular e que faz um tratamento fora do
município e sendo assim a Secretaria de Saúde tem que arcar com o carro, com a diária do motorista e
ainda tem que repor, porque a família paga o tratamento na hora e pede o reembolso da Secretaria de
Saúde e muitas das vezes esse serviço está sendo ofertado na cidade. Disse ainda que a sugestão para
o prefeito é para que essas duas secretarias se unam, se entendam para atender essas pessoas, porque
tem o serviço que pode ser atendido aqui, mas sai do município para ser realizado fora. O Vereador
também disse que a outra Indicação que apresentou pedindo iluminação para as academias que foram
instaladas, mas que ainda não foram inauguradas nos Bairros, que na noite anterior estava fazendo
uma visita no Bairro Volta do Umbigo e pôde constatar que onde foi instalado a academia que leva
o nome do saudoso José Honorato (Dedé), ela até foi instalada na praça do Bairro, mas nesse local a
noite fica impossibilitado de utilizar, devido a escuridão do local, então pede iluminação para que
traga mais segurança e uma certa comodidade aos usuários, porque é nesse horário que a academia vai
ser utilizada por aquelas pessoas que trabalham durante o dia. Disse também que a academia da Nova
Macuco está localizada na parte principal da praça, e que a iluminação é suficiente e que não sabe se
nos outros Bairros precisa, porque viu as outas academias durante o dia, mas que a noite, a única
oportunidade que teve e viu foi a do bairro Nova Macuco e a do bairro Volta do Umbigo e que estão
em um local escondido e escuro. Disse que fica seu pedido e sugestão ao prefeito para que possa atender,
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o
Presidente passou para Ordem do dia. Colocou o Parecer Favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº010/19 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida encaminhou o Projeto de
Lei Nº012/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação e a Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Colocou
o Requerimento Nº258/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e pediu a servidora para que
confeccionasse a referida Moção. Encaminhou a Indicação Nº1286/19 de autoria do

Vereador Júlio Carlos Silva Badini, as Indicações Nº1297/19 e Nº1299/19 ambas de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº1298/19 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 Manoela
Fernandes Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente
______________________ e pelo 1º Secretário _______________________.

