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Ata CMLXIV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
10 de junho de 2019, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos dez 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 o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. 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. 
Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual deu satisfação aos colegas 
Vereadores com relação ao assunto que já foi falado em outra oportunidade nessa Casa sobre 
um pedido a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o qual intercederam junto 
ao DER sobre o redutor de velocidade no Km 134 na região do Posto Lambari, que no 
último sábado foi informado através da Deputada Marina que o Presidente do DER 
garantiu que até o mês de julho estaria sendo instalado no local o redutor de sinalização 
eletrônica para dar segurança aos que trafegam na rodovia. Explicou que as pessoas que 
utilizam o posto para estacionamento de caminhões e carretas e que saem das fabricas 
cimenteiras para abastecimentos vão poder evitar acidentes, acidentes esses que aconteceram 
várias vezes e que levam muitos perigos durante o dia. Disse que se tiverem a oportunidade 
de ficarem no local por trinta, quarenta minutos vão ver veículos passando em alta 
velocidade trazendo grandes riscos, então gostaria de deixar esse comunicado aos colegas e 
dando ciência sobre o assunto que foi apresentado através dessa Casa. Aproveitou a 
oportunidade para agradecer ao Prefeito a reforma do parque infantil nas praças nos bairros 
Nova Macuco, Reta e Volta do Umbigo, pedido esse feito através de indicação que 
apresentou nessa Casa, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira 
o qual disse que veio a tribuna justificar sua falta na última sessão devido a viagem que fez 
junto com os colegas Vereadores Alberto Herdy e Júlio Badini na ALERJ. Disse que foi 
participar de um curso e que depois estiveram com os Deputados Chico Machado e Renato 
Cozzolino pedindo melhoria para o Município, concluiu. 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 da 
Indicação Nº1310/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação 
Nº1315/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira e do Ofício Nº009/19 do 
Departamento de Turismo. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo 



quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem 
do Dia. Encaminhou a Indicação Nº1310/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira 
Herdy e a Indicação Nº1315/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira ao Chefe 
do Poder Executivo. Deferiu o Ofício Nº009/19 do Departamento de Turismo e solicitou a 
Secretária Geral para que comunicasse o deferimento do mesmo. 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 
__________________________. 
 


