Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCLXXII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
25 de fevereiro de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;

Aos vinte e cinco dias do mês fevereiro de 2015, realizou-se a Sessão Ordinária
da Câmara Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha –
Travessa Mercedes Monteiro Machado nº190, na cidade de Macuco, neste
Estado. Presentes todos os vereadores. Foi lida a ata da sessão anterior e
aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente.
No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o Vereador Douglas Espíndola
Borges o qual disse que deixou de parabenizar na sessão de segunda-feira a
Prefeitura Municipal de Macuco pela organização do Carnaval, embora
viessem acontecer algumas críticas, achou que o carnaval correu de forma
tranqüila. O Vereador disse que fizeram o que podiam mediante as crises, mas
infelizmente não se consegue agradar a todos, aqueles que criticaram não
ficaram aqui, criticaram e foram embora e quando estão aqui só fazem o
carnaval quando recebem. O vereador novamente parabenizou a Prefeitura
pela realização do carnaval. Disse ainda que veio a Tribuna parabenizar
também a Secretária de Educação pela organização na realização das
carteirinhas dos nossos universitários. Disse que houve um ocorrido na
segunda-feira, enquanto almoçava, viu na Inter TV alunos do Município
vizinho, Cantagalo, passando e-mails para Inter TV reclamando do atraso da
Prefeitura de Cantagalo em confeccionar as carteirinhas. O ano já começou,
algumas aulas já se iniciaram antes do carnaval e pós carnaval tinham que
começar a todo vapor, e Cantagalo ainda estava selecionando, fazendo as
carteirinhas. Disse que para sua surpresa, por volta das 16h mais ou menos, o
Vereador Ciro o ligou, perguntando como estava aqui em Macuco, e teve o
prazer de falar com ele que aqui em Macuco estava correndo tudo bem e
inclusive falou com ele que aqui em Macuco não mais pratica o aluguel de
veículo, que Macuco hoje possui uma frota própria de veículos que levam os
universitários para Nova Friburgo, o pessoal da Escola Técnica em Cordeiro,
enquanto Cantagalo e Cordeiro locam o Expresso Cordeirense e o Expresso
Pinto e Palma. Disse que depois de ter falado para ele, foi levantar alguns
números do Governo do ex-prefeito Maurício e do ex-prefeito Rogério, ambos
os prefeitos tinham contrato com a Visotur e isso gerava uma despesa mensal
para o nosso Município de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)

aproximadamente, se fizermos a conta, isso vai dar R$780.000,00 (setecentos e
oitenta mil reais) ano que a Visotur levava do nosso Município, lógico que pelo
trabalho prestado. Então, quando começou o Governo Félix, no Governo
Rogério já tinha feito uma indicação nesse sentido também, um anteprojeto que
infelizmente não foi lido, mas o Prefeito leu o seu anteprojeto e ele comprou, e
hoje, Macuco tem sua frota própria. Disse não ter idéia de quanto custa um
ônibus, mas tem certeza que deve ter sido pago há muito tempo, já se chegou a
dois anos de Governo há R$780.000,00 ano, então já está pago esses dois
ônibus. Disse ainda querer frisar aos vereadores, que qualquer coisa que
acontece no Município é motivo de comentários nas redes sociais, por parte de
meia dúzia de desocupados. Qualquer empecilho, porque ninguém é perfeito e é
difícil você fazer tudo acontecer da forma que a gente quer, então quando dá
errado não é porque a gente quer que dê errado, porque às vezes, não depende só
de nós, existem fatores externos, repasses de Governos e mesmo assim as
críticas são muito pesadas sempre. O vereador disse que fez questão de vir a
Tribuna trazer esses dados, inclusive explicou que o Vereador Ciro pediu que
enviasse para ele o anteprojeto, uma idéia nobre e olhando a arrecadação de
Macuco comparada com a de Cordeiro e a de Cantagalo, hoje Macuco tem uma
frota própria o que Cordeiro e Cantagalo não têm. Então uma coisa dessa, que
deu certo, ninguém fala, até porque quando dá certo é obrigação nossa, mas
quando dá errado que as críticas sejam com sugestões, olha isso aqui está
errado, vamos sugerir. Criticar só por criticar. Terrorismo, como fala que tem
algumas pessoas querendo fazer, o vereador acha e tem certeza que o Governo
está bem estruturado, a Câmara está compacta e algumas pessoas disseram aí
que essa é a Câmara mais inoperante de todos os tempos, pelo contrário, outros
presidentes já passaram por aqui, outros vereadores também, e não se lembra de
nenhuma outra Câmara ter devolvido dinheiro para Prefeitura. O Vereador
perguntou se alguém lembra. O Vereador disse que não se lembra. Disse ainda
que se fizer uma relação de indicações que não só ele fez, mas que os colegas
vereadores fizeram, elas já dão um show nesses dois anos de legislatura, já que
tem mais indicação deles do que em quatro anos de algumas outras pessoas que
estão criticando. A Câmara tem produzido e o Município tem feito o que pode
dentro das possibilidades. Disse que é um desabafo por conta das críticas e
onde vai é difícil uma pessoa que aponte e dá os parabéns pelo trabalho que
está sendo feito, agora criticar e apontar os defeitos é muito fácil. Deixou os
parabéns a Secretária de Educação, que de forma competente tem dado
seqüência as carteirinhas e também ao Prefeito pela iniciativa de ter comprado
os ônibus e hoje o Município não mais perde o valor exorbitante como perdia
antes; concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Alan da Neves Joi pedindo
um Requerimento Verbal baseado no Artigo 106, Parágrafo 2º, Inciso II para
que fosse dispensada a leitura dos Projetos de Lei Nº003/2015, Nº004/2015 e

Nº005/2015 ambos de autoria do Poder Executivo, concluiu. Não havendo
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o
presidente ressaltou o Vereador Douglas Espíndola Borges que tocou no
assunto da devolução do recurso, aproveitando a TV.com para dizer que
aqueles que não acreditam e dizem que não foi devolvido nada, que a licitação
já está marcada para o dia 09 e em curto espaço de tempo dois veículos vão
estar aqui na porta da Câmara para a população ver que realmente foi
devolvido os recursos aos cofres públicos do Município, concluiu. O Presidente
antes de colocar o Requerimento Verbal do Vereador Alan das Neves Joi em
votação disse que por serem Projetos extensos de mais de setenta artigos, que
estará disponível cópia para os Vereadores na Secretaria da Casa, concluiu. O
presidente colocou o Requerimento Verbal do Vereador Alan das Neves Joi em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida
solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No
Grande Expediente foi feita a leitura da mensagem do Projeto de Lei
nº003/2015 da Prefeitura Municipal de Macuco que dispõe sobre “A
regulamentação do Portal da Transparência e da Política de acesso a
informações públicas conforme a Lei Federal Nº12.527/2011, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Macuco e dá outras
providências”, da mensagem do Projeto de Lei Nº004/2015 da Prefeitura
Municipal de Macuco que dispõe sobre “A definição e normatização das
Requisições de Pequeno Valor – RPV, de responsabilidade do Município de
Macuco-RJ, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, conforme
disposto no artigo 100, § § 3º e 4º da Constituição da República Federativa do
Brasil”, da mensagem do Projeto de Lei Nº005/2015 da Prefeitura Municipal
de Macuco que dispõe sobre “Institui no Município de Macuco o Sistema
Municipal de Atendimento Socioeducativo (SIMASE) e regulamenta a
execução de medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratiquem
ato infracional”, da Indicação Nº722/2015 do Vereador Alan das Neves Joi,
do Requerimento Nº197/15 do Vereador Douglas Espíndola Borges, do Ofício
Nº04/2015 da Secretaria Municipal de Educação e do Ofício de Solicitação de
Espaço de Maria Rosangela da Silva Pires – Responsável pelo Projeto Jovens
e Crianças em Cena e em Canto. A palavra foi franqueada no Grande
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande
Expediente, o Presidente passou para Ordem do dia. O Presidente encaminhou
o Projeto de Lei Nº003/2015 da Prefeitura Municipal de Macuco que dispõe
sobre “A regulamentação do Portal da Transparência e da Política de acesso à
informações públicas conforme a Lei Federal Nº12.527/2011, no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Município de Macuco e dá outras
providências à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em seguida
encaminhou o Projeto de Lei Nº004/2015 da Prefeitura Municipal de Macuco

que dispõe sobre “A definição e normatização das Requisições de Pequeno
Valor – RPV, de responsabilidade do Município de Macuco-RJ, decorrentes de
decisões judiciais transitadas em julgado, conforme disposto no artigo 100, § §
3º e 4º da Constituição da República Federativa do Brasil à Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei Nº005/2015 da Prefeitura
Municipal de Macuco que dispõe sobre “Institui no Município de Macuco o
Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (SIMASE) e regulamenta
a execução de medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que
pratiquem ato infracional” à Comissão de Saúde e Assistência Social e à
Comissão Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou a Indicação
Nº722/2015 do Vereador Alan das Neves Joi ao Chefe do Poder Executivo.
Colocou o Requerimento Nº197/15 do Vereador Douglas Espíndola Borges em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e solicitou a
Secretária Geral que confeccionasse a referida Moção de Aplauso. Deferiu o
Ofício de Maria Rosangela da Silva Pires – Responsável pelo Projeto Jovem e
Crianças em Cena e em Canto solicitando o espaço físico da Casa para o dia 06
de março de 2015 às 19h30m para a comemoração do Dia Internacional da
Mulher. Não havendo mais nada a tratar o Presidente agradeceu a presença de
todos, da população em geral e aproveitou a presença da TV.com para convidar
a população de Macuco para que venham participar das Sessões todas
segundas e quartas-feiras às 18h, que venham dar suas opiniões e disse ainda
ter um Legislativo transparente, um Legislativo atuante e que aceita opiniões.
É um Legislativo que vai de encontro com a população para que possa estar
discutindo o futuro do nosso Município. O presidente disse que aqui não tem
Vereadores que sabem tudo e para isso precisam da população dando idéia para
que possam juntos criar Leis que possam estar ai desenvolvendo o Município.
Agradeceu 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__________________________.

