Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCXXVI Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
12 de junho de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos doze dias do mês de junho de 2017, 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 Júlio Carlos Silva Badini. O Presidente Carlos Alberto da Silva
Oliveira convidou o Segundo Secretário João Batista da Silva Martins para assumir a cadeira da
Primeira Secretaria. Ata da sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi
aprovada por unanimidade. O presidente antes de franquear a palavra no Pequeno Expediente
agradeceu a presença do Pastor Eli Vieira, Pastor Anélio Martinelli Filho, dos demais pastores e
da população presente. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. Não havendo quem
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva
Oliveira solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No
Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº018/17 do Poder Executivo que
dispõe sobre “Dá nome ao ESF – Estratégia Saúde da Família e dá outras providências” e do
Projeto de Lei Nº008/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre
“A Instituição do Dia Municipal da Marcha para Jesus no âmbito do Município de Macuco e
dá outras providências” os quais foram a Segunda Votação, da Indicação Nº881/17 de autoria
do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº889/17 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº900/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira
Herdy, do Requerimento Nº208/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual requer
na forma regimental que seja concedido Moção de Aplauso a Srª Maria das Neves de Paula
Fonseca pelos seus 95 anos de existência, do Decreto Nº918/17 da Prefeitura Municipal de
Macuco que dispõe sobre “O funcionamento da Administração Municipal durante o feriado de
Corpus Christi e dá outras providências”, dos Ofícios DC Nº003/17 e Nº004/17 da Prefeitura
Municipal de Macuco - Departamento de Cultura e do Convite da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente.
Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual saudou a presença dos
pastores e públicos presentes e disse que gostaria de parabenizar o Vereador Diogo Latini pela
iniciativa de estar homenageando a Srª. Maria das Neves, pessoa ilustre e conhecida, e de
antemão dizer que com satisfação que declara seu voto a favor da homenagem e com certeza os
colegas vereadores também votaram a favor com satisfação de estar homenageando uma pessoa
tão importante. O Vereador disse também que gostaria de falar sobre a indicação apresentada
que é o teste da orelhinha, que muitas das vezes está presente em nosso meio, no dia a dia o teste

do pezinho, mas o problema auditivo normalmente na adolescência, na criança ele se vê na hora
que normalmente não se deve vê, é na dificuldade que a criança ou adolescente está encontrando
principalmente na escola, normalmente as reclamações vem dessa maneira, então essa
preocupação é apresentada dessa forma, que seja criado um programa. Disse pelo que sabe e pelo
que foi informado o Município hoje apresenta o teste do pezinho e o teste da orelhinha o
Município não oferece ou oferece através de outra instituição e a indicação é para que o
Município crie esse programa de atendimento ao recém-nascido que é um teste que pode ser feito
a partir dos três dias de vida do bebê. Disse que acha que com esse programa vai estar evitando
problemas futuros nas crianças de falta de audição. O Vereador disse ainda que gostaria também
com muita satisfação e até de certa forma cumprindo seu dever e obrigação como servo de Deus e
também como representante do povo falar sobre a Marcha para Jesus que nada mais é que
acrescentar no calendário do Município, calendário de eventos o dia da Marcha para Jesus e
disse que em outra oportunidade esqueceu de falar que ela já acontece e que na verdade estão
instituindo esse dia, criando esse dia e isso é um Projeto de Lei e toda a lei ela torna-se obrigado
a seguir e muita das vezes são negligenciadas mais que devem estar ali seguindo a lei, pois é um
dever de todos os cidadãos. Disse ainda que quer tornar público e agradecer aos colegas
vereadores que em momento nenhum eles deixaram de manifestar o prazer em estar ajudando com
o voto deles e também queria agradecer seu irmão em Cristo o Vereador Romulo que no momento
que passou para ele a necessidade de estar apresentando o Projeto, ele nem deixou acabar de falar
e disse que acha isso muito importante. Disse também que gostaria de agradecer o Presidente
dessa Casa que colocou tudo a disposição e dizer que de uma certa forma conquistando um
espaço e que na verdade esse espaço não é nosso, esse espaço é de Deus, o Deus que servimos, o
Deus vivo, então é com muita satisfação que vem a tribuna e tem certeza que a presença de todos
aqui, todos os irmãos em Cristo, dos pastores. Disse que gostaria de cumprimentar o Pastor Eli e
que cumprimentando o Pastor Eli está cumprimentando cada autoridade espiritual que está
presente nessa Casa e dizer aos vereadores que isso é uma forma de agradecimento e que o povo
evangélico está aqui agradecendo o que está sendo manifestado a favor de nosso Deus. O
Vereador agradeceu mais uma vez a contribuição que todos os vereadores estão dando, concluiu.
Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que primeiro queria
parabenizar o Vereador Cássio autor do Projeto de Lei Nº008/17 e dizer que quando se cria
eventos, institui dias voltados para eventos do bem, eventos voltados para comunidade cristã
isso contribui e evita grandes coisas piores no Município. Disse que sempre diz que sua vida é
muito ligada no esporte e uma das coisas que sempre aconselhava as crianças que trabalhava é
que quem tem uma boa educação, pratica esporte, tem uma escola e frequenta uma religião com
certeza vai ser um grande cidadão e por isso gostaria de parabenizar o vereador por instituir esse
dia e que tem certeza e que teve a oportunidade de votar favorável na primeira votação e que
adianta seu voto que será favorável e que todos os colegas terão o mesmo pensamento. Disse
também que queria parabenizar o vereador Alberto Herdy pela indicação com relação à
associação de moradores, que honra teria o Município de Macuco se todas as associações fossem
atuantes como algumas que presenciou atuar e exemplo disso é o colega João Batista vez um
trabalho no bairro Volta do Umbigo atuando com a associação de moradores e isso ajuda muito o

Prefeito a governar, os vereadores a fiscalizar e a população a reclamar e levar as suas sugestões,
críticas, enfim e quem dera os doze, treze bairros com todos os presidentes atuantes ajudando o
Município a se desenvolver, mas tem certeza que com essa indicação isso vai ser atendido. Disse
também que mais uma vez parabeniza o vereador Cássio pela indicação sobre o teste da orelhinha
e com relação a sua indicação e que na verdade é um anteprojeto que apresentou na sessão de hoje
e que já existia nessa Casa uma lei criada em 2010 onde ela autorizava o Poder Executivo a
conceder lanche aos pacientes que faziam tratamento fora de domicílio, mas confessa que
estudando a lei, trocando opiniões com o Presidente da Casa Vereador Carlos Alberto que foi
importante junto com ele na elaboração do rascunho para que se transformasse num projeto de
lei, disse que viram algumas falhas e que em respeito ao criador, ao vereador que na época fez o
anteprojeto, fez o projeto de lei, ao prefeito na então oportunidade, que estão pedindo apenas
alterações em alguns dispositivos, alguns artigos dessa lei e que ficaria muito chato revogar uma
lei já criada, então no momento que conseguem mostrar que alteração vai acontecer melhoras,
sentaram, rascunharam, trocaram opiniões, conversaram com outros vereadores e chegaram a
algumas alterações que acharam importantes, por exemplo, primeiro na antiga lei ela dizia que o
café era um café pingado e um pão com manteiga, então alteraram para que esse café seja
sugerido por uma nutricionista por quê? Será que todo paciente pode tomar o café com leite e pão
com manteiga? Tem paciente que é diabético, tem paciente que às vezes é hipertenso, tem
paciente que faz quimioterapia, então sugerem que esse alimento seja sugerido por um
nutricionista que possa fazer que o café da manhã desse paciente seja atendido. Incluiu-se o
acompanhante porque se sabe que é difícil, que quando teve a oportunidade de anos atrás ficar
alguns meses no transporte acompanhava algumas famílias que acompanhavam pacientes que
faziam tratamento no Rio de Janeiro, Itaperuna, Petrópolis, Cabo Frio e realmente é sofrido já
pela doença e por ter que acordar uma, duas horas da manhã pegar um carro e viajar 200 Km
para Rio de Janeiro, só quem faz, só a família que já passou por isso sabe o que está falando e as
pessoas que presenciaram trabalhando, acompanhando algumas famílias sabem da dificuldade,
então nada mais justo incluir o acompanhante desse paciente e que a prefeitura já dá o
transporte e dando mais esse kit lanche já ajudaria muito. E a outra questão é que a antiga lei só
dizia que só os pacientes do Rio de Janeiro poderiam ser atendidos e mudaram, tiraram a palavra
Rio de Janeiro e incluiu cidade acima de 100 km que assim atenderiam Petrópolis, Itaperuna,
Niterói, continuariam atendendo no Rio de Janeiro, Teresópolis, Cabo Frio. Disse que deu
apenas dois exemplos de algumas alterações que fizeram na Lei que acha que é importante citar.
Disse ainda que acredita que com a ajuda de todos os colegas vereadores essa indicação em breve
vai retornar a essa Casa pelo Poder Executivo como Projeto de Lei pedindo alterações desses
dispositivos porque isso tem que partir do Executivo, do Prefeito e para que todos estejam aqui
votando e legalizando essa lei para que em breve atenda a população dessa forma. Disse que por
fim gostaria de dizer que para ele é uma honra estar podendo homenagear a Srª. Maria das
Neves através de uma Moção de Aplauso e que tem certeza que todos os vereadores vão ser de
comum acordo e que esse requerimento vai ser aprovado nessa Casa por unanimidade e que não
queria convidá-los não, queria convocar os colegas vereadores para que juntos, no dia que essa
presidência marcar essa entrega todos estivesse junto para fazerem essa entrega a Srª. Maria das

Neves porque quando homenageia uma pessoa que foi exemplo, uma pessoa que tem grande
referência, tem uma família de grande expressão no Município, uma pessoa que só traz coisas
boas é importante ter por unanimidade os colegas vereadores juntos e que é da vontade de todos
aqui conforme está falando. Disse que a Srª Maria é mãe da Vanda, Vanda teve a oportunidade
de trabalhar com ele na Secretaria de Esporte e que conhece a família e sabe da família e da
pessoa que está homenageando, uma pessoa que é membro da Igreja Batista o qual disse querer
saudar o Pastor Eli e o Pastor Anélio que estão presentes também e tem certeza que o dia que for
marcado todos os colegas vereadores farão o possível para estarem presentes. No mais disse que
gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que é uma honra vê essa Casa de Leis com os
seus espaços quase todos tomados, isso é importante para todos os vereadores e para a população
que ficam sabendo do trabalho que cada vereador tem desempenhado. Disse ainda que sempre diz
que foram muitas indicações e que os vereadores têm trabalhado muito e isso é importante estar
transmitindo a população, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva
Martins o qual disse que veio a tribuna primeiramente parabenizar o Vereador Cássio Daflon
pelo Projeto de Lei da Marcha para Jesus e como é gratificante fazer parte dessa vereança e
estar hoje votando, aprovando um projeto tão importante para o Município. O Vereador disse
ainda que todos sabem que sem Deus não somos nada e que estando aqui aprovando um projeto
desse é muito importante para o Município. Disse querer também parabenizar o Vereador Cássio
pela indicação do teste de orelhinha que é muito importante, parabenizar também o Vereador
Alberto pela indicação da associação de moradores, porque uma associação realmente
funcionando ajuda e que não vai dizer cem por centos mais noventa por centos ajuda o Prefeito a
governar o Município, mas uma associação atuante, uma associação que não fica só no nome
não, uma associação atuante junto com a comunidade, uma associação com reuniões ajuda muito
o Prefeito a governar e que quer também com relação à indicação do Vereador Diogo Latini da
questão do kit lanche parabenizar o vereador porque quantas e quantas vezes veem pessoas que
vão ao médico fora do Município e não tem condições se quer de comprar uma água pelo menos e
que já aconteceu com ele recentemente de um morador chegar para ele pedindo, se tivesse
condições pelo menos de ajudar a comprar uma garrafinha de água porque estava indo para o
médico e não tinha dinheiro para comprar uma água, então vê a importância dessa indicação.
Parabenizou mais uma vez o Vereador e disse a população presente que a Câmara está sendo
uma Câmara muito atuante, são indicações belíssimas que estão chegando cada dia e aproveitar
a oportunidade para convidar os munícipes presentes que venham mais as sessões, porque aqui
estarão vendo realmente o trabalho que cada vereador está exercendo nessa Casa, concluiu. Fez
uso o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que gostaria de parabenizar o vereador
Cássio pelo projeto e que no ano passado teve a oportunidade de participar e ajudar na Marcha
para Jesus e que sabe da necessidade de estar levando a palavra de Deus para as pessoas e o
atendimento, vê muitas pessoas padecendo por falta de conhecimento da palavra, então é uma
forma de estar chegando às pessoas com esse projeto. Disse que gostaria também de parabenizar
todos os colegas pelas indicações e dizer a todos os presentes que é importante a presença da
população aqui na Câmara, porque fortalece. Disse que quando Cássio chegou para ele e
comentou sobre esse projeto não pensou duas vezes, porque sabe o quanto é importante estar

chegando para pessoas levando a palavra de Deus, estar conscientizando que é importante
vivermos de acordo com vontade de Deus e dessa forma alcança , e como alcança, concluiu. Não
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos
Alberto da Silva Oliveira passou para Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei Nº018/17 de
autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi à sanção. Em seguida colocou o Projeto de
Lei Nº008/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira em Segunda Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de
Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi à sanção. Colocou
o Requerimento Nº208/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão
e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente pediu que a Secretária Geral
confeccionasse a referida Moção. Em seguida encaminhou a Indicação Nº881/17 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº889/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira e a Indicação Nº900/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy ao
Chefe do Poder Executivo. Deferiu os Ofícios DC Nº003/17 e Nº004/17 da Prefeitura
Municipal de Macuco - Departamento de Cultura o qual pede o espaço dessa Casa para a
exposição Beleza Negra do pintor Marlon Muk nos dias 22,23,24 e 25 de junho de 2017. O
Presidente antes de encerrar a sessão disse que gostaria de cumprimentar mais uma vez todos os
pastores e membros de todas as igrejas e parabenizar mais uma vez os vereadores pelas indicações
e pelas palavras. Disse que acha que a Câmara está bem unida, que está no caminho certo e que
gostaria também de convidar mais uma vez todos os presentes que venham participar das sessões
as segundas e quartas-feiras a partir das 18h e que é bom fazer a sessão com essa Casa cheia,
independente do motivo, concluiu. 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 2º
Secretário__________________________.

