Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCXXXV Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
16 de agosto de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezesseis dias do mês de agosto 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 Ederson Araújo de Souza. A Ata da Sessão anterior
foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. 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 dos
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e
Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº025/17 de autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre “Dá nome ao CRAS I que funcionará na Rua Adilva Figueiredo Costa e dá outras
providências”, do Projeto de Lei Nº009/17 de autoria Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre
“Institui o Dia do Profissional de Educação Física e a Semana Municipal do Profissional de
Educação Física”, do Projeto de Lei Nº011/17 de autoria dos Vereadores Alberto de Oliveira
Herdy e Carlos Alberto da Silva Oliveira que dispõe sobre “O Projeto de recolhimento, reciclagem
e venda de garrafas pet no Município e dá outras providências” que foram a Segunda Votação,
do Projeto de Lei Nº012/17 de autoria dos vereadores Diogo Latini Rodrigues e Cássio Avelar
Daflon Vieira que dispõe sobre “Institui o Dia Municipal do Leite e dá outras providências”, do
Requerimento Nº223/17 de autoria do vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que requer, na
forma regimental, que seja concedido Moção de Aplausos a Srª. Cristiane Miranda Faria por
todo apoio oferecido aos dependentes químicos deste Município”, da Indicação Nº816/17 de
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº912/17 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº922/17 de autoria do Vereador Alberto de
Oliveira Herdy, da Indicação Nº929/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e
da Indicação Nº931/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini. A palavra foi
franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira
o qual disse que veio a tribuna para falar sobre o Projeto de Lei Nº012/17 que Institui o Dia
Municipal do Leite, isso na verdade é um dia de lembrança, um dia de conscientização para esse
produto precioso, esse ouro branco que Deus proporcionou a esse lugar estratégicos que é Macuco
para poderem estar tratando e industrializando esse leite. Disse que todos sabem da importância
da cadeia produtiva do leite que é motivo de orgulho, do leite que é referencia porque onde se fala
em Macuco se lembra do leite e onde se fala do leite se lembra de Macuco, então nada mais justo

do que estar aí instituindo esse dia municipal do leite. Disse que tem certeza que é motivo de
orgulho para todos os vereadores estar colocando no calendário do Município essa lembrança que
foi citado por ele e pelo Vereador Diogo, pois vários objetivos serão alcançados com essa
lembrança do Dia do Leite. Disse ainda que pede aos colegas vereadores e que tem certeza que
vai ter esse reconhecimento quanto a aprovação do Projeto que será de suma importância para
Macuco e toda região. O Vereador disse também que veio lembrar e falar sobre o requerimento
Nº223/17 sobre a Moção de Aplausos, que isso é pouco com relação a importância da Cristiane
fundar o CEPRED, um órgão que cuida dos drogados, dos viciados, dos dependentes químicos.
O Vereador disse ainda que estava pensando que muitas das vezes até citou em outras vezes que
falou, como família até se preocupou em estar afastando os filhos ou até os amigos das pessoas
que usam drogas ou são má companhia, disse que pensa dessa forma e que já pensou e tem até que
se corrigir quanto a isso e muitas das vezes esquecem dos drogados, esquecem do ladrão, esquecem
do homicida e que se preocupam com os familiares e não tratam do próximo. O Vereador disse que
Cristiane junto com seu esposo deu um exemplo que poucas vezes viu alguém ter uma atitude
como essa. Disse que não sabe se teria coragem, vontade até sim, mas coragem de pegar um
individuo que usa droga e levar para dentro de sua casa, seria uma coisa até sem nexo, porque a
casa não é um lugar para isso, mas ela fez isso e ainda doou o imóvel, o imóvel hoje não é mais
deles, ele se tornou de utilidade pública e não é qualquer imóvel não. Disse que quem não foi lá,
deveria ir e conhecer e ver a estrutura que tem aquele imóvel. Doaram o imóvel e por ser uma
região muito turística não vale menos que três milhões de reais, então acha que uma Moção de
Aplausos é pouco reconhecimento e que vão reconhecer dessa forma. Acha que cada colega aqui
pode estar se entranhando nesse projeto e ajudando de uma maneira ou de outra. Disse ainda que
é um projeto lindo e que hoje tem lá três munícipes de Macuco se tratando e que já tem pessoas
que voltou para a nossa sociedade, para o nosso meio recuperado, então acha que é um
reconhecimento que vai despertar outros, outros que sejam através de ajuda, de outras
homenagens, acha que tem e podem fazer mais por eles dentro de suas possibilidades. O Vereador
disse também que gostaria de falar e fazer um apelo sobre a injustiça que é cometida sobre a
cobrança em transporte de passageiro. Disse que até hoje estava comentando com o Vereador
Diogo e pedindo para verem isso para ficarem além da indicação, as indicações estão sendo lidas
e algumas estão sendo respondidas e na hora que estava conversando quanto a isso tiveram
testemunha de uma pessoa que por esses dias alguém da família passou mal na rodoviária e
precisariam levar as pressas para a Casa do Parto, da rodoviária até a Casa do Parto, supondo
que tenha três quilometro, ida e volta seis quilometro, foi cobrado quinze reais a família, numa
hora de aflição, uma hora que o munícipe precisa e isso foi um caso, não foi o único e disse que
tem certeza disso. Disse que cita também que tem pessoas na região onde tem sitio que quando
vem fazer compras aqui em Macuco muitas das vezes se for bom cobram cinquenta reais e se for
bêbado cobram oitenta reais, então acha que tem que ver isso, que é uma injustiça e que estão
aqui para ver as injustiças que se cometem contra o povo. Disse ainda que acha que isso não traz
custo ao Município, disso não vai sair dinheiro do cofre público é para se cumprir uma lei e acha
que é o mínimo que tem que ser feito. Disse ainda que é uma coisa que há uma indisposição
política e muitas das vezes as pessoas não ligam porque tem o risco da pessoa não gostar, não

podem pensar assim. No ano são feitos vistorias nos carros que estão habilitados a servir de
transporte de passageiros e nessa vistoria, no check up, no que for fazendo tem que ter o
taxímetro. Disse que não sabe se tem ou não, mais pelo menos não estão sendo usados nos carros,
então pediria aos colegas para levarem isso em frente e não deixarem esquecidos, porque isso não
vai custar nada, só pedir ao fiscal, a pessoa responsável para que fiscalize isso. Disse ainda que
pede a colaboração dos colegas para divulgarem ou até mesmo se reunirem com o Prefeito para
pedir que seja cumprida essa lei, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva
Badini o qual disse que primeiramente gostaria de agradecer o Vereador Cássio pelo
requerimento, que estava falando do espaço lá em Cabo Frio e disse que esteve lá a convite da
Cristiane quando esteve passando as férias, ela o convidou para conhecer o CEPRED e
realmente é uma coisa incrível, o carinho que eles lá têm por aquelas pessoas em recuperação que
não é fácil. O Vereador parabenizou o Vereador Cássio e a Cristiane pelo belo trabalho. O
vereador disse ainda que gostaria de falar com relação à indicação da Rua Eulália Freire
Martins, que passando lá na rua e ouvindo os moradores eles passaram que toda vez que chove
volta água de esgoto para dentro das residências. Disse que não sabe se a rede de esgoto está
quebrada ou se já foi feito alguma obra naquela rua, mas só que eles pediram muito isso, não pelo
desconforto que eles passam, porque toda vez que está armando chuva já vem o medo, preparam
as coisas porque sabem que vai voltar água na residência, sem falar que é raro que em quase toda
semana um funcionário da prefeitura tem que ir lá para desentupir a caixa de esgoto. Disse que é
hora de rever e ver o que pode ser feito para acabar com esse problema e também construir mais
dois bueiros, um na saída da Av. Roberto Silveira, porque a água que vem do asfalto ela desce
para rua e por a rua ser um pouco mais baixo que o asfalto ela vem com muita força e não tem
saída e acaba alagando em frente das casas de alguns moradores. Acha que a construção de dois
bueiros em cada ponta vai também solucionar esse problema e acabar com os alagamentos
naquela rua. Disse que o mais importante na indicação sobre rua do Pastor Eli é a rede de
esgoto, que seja feito, que vejam qual é o problema e solucionem esse problema para que os
moradores tenham mais qualidade de vida e também isso vai evitar doenças, concluiu. Fez uso
da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que gostaria de parabenizar o
Vereador Cássio e o Vereador Diogo pela iniciativa do Projeto de Lei sobre o Dia do Leite,
realmente é uma classe que precisam estar tomando conta e estar apoiando que é o produtor
rural. Disse que também é produtor e entende a situação. Disse também que gostaria de
parabenizar o amigo Joãozinho Cardoso do bairro Barreira pela Célula Varãozinho de Fogo o
qual está passando a palavra de Deus, alcançando as crianças. Disse que acha que esse trabalho
de dependentes químicos começa na infância, porque sabe da dificuldade que as crianças passam
e que em determinados momentos até dentro da própria casa. Com o tempo eles passam até tendo
dificuldade de levar a vida e muitas das vezes a válvula de escape é a droga, então alcançando
essas crianças, falando a palavra de Deus, formando geração de pessoas mais fortes, mais
inteligentes e mais preparados para a vida, acha que o caminho é esse, concluiu. Fez uso da
palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que também gostaria de deixar aqui a
manifestação quanto ao projeto de lei, como o Vereador Cássio falou onde tiveram a
oportunidade de estar construindo esse projeto de lei juntos e umas das coisas que mais o chamou

atenção, onde esteve com Cássio à oportunidade em umas idas e vindas à diretoria da
Cooperativa de Macuco em reuniões, o presidente Carlos Alberto esteve presente também e
alguns outros vereadores também participaram, e umas das coisas que esse projeto pode oferecer é
fazer com que o Dia Municipal de Leite chegue também as escolas, então precisam fazer um
trabalho muito grande em parceria com educação, de conscientização, de comemoração e até
mesmo de mostrar as crianças de que forma acontece os processos industriais dentro da fábrica e
da Cooperativa. Disse que tem certeza que tem muitas crianças que não conhecem como acontece
essa produção e antes disso deveria também até levá-los para estar visitando as propriedades
rurais, conhecendo onde se inicia todo o processo do leite, mostrando, tendo um produtor que
possa abrir as portas de sua propriedade para estar mostrando, explicando, ensinando para que
as futuras gerações possam estar aí dando esse valor e conhecendo a importância que o leite tem
em nosso Município. Como o Vereador Cássio falou é um ouro branco que o Município de
Macuco tem a honra de hoje ser nomeado como Capital Estadual do Leite. Disse que como o
Vereador Romulo acrescentou que temos que valorizar esse trabalho dos produtores que são
incansáveis de domingo a domingo fazendo com que possam aí ter sua renda através desse
trabalho nas propriedades rurais do Município de Macuco e também dos Municípios vizinhos
que a Cooperativa de Macuco recolhe e coleta esse leite para que sejam industrializados aqui no
Município de Macuco. O Vereador disse também com relação à indicação do Vereador Júlio que
também recebeu essa reclamação e que até a pouco tempo teve a oportunidade de conversar isso
com o Vereador Júlio, realmente é necessário e sabe que ao final dessa rua próximo na Av.
Governador Roberto Silveira fica um bolsão de água em dias de chuva e os moradores reclamam,
reclamam muito, disse que também recebeu essa reclamação como o Vereador Júlio que por
diversas vezes também tinha recebido, então acha importante de estar sendo realmente ali mais
alguns recolhedores de água, bueiros que possam estar recolhendo essas águas de chuvas, porque
o problema é realmente naquela parte baixa da rua. Disse que gostaria de parabenizar o
Vereador Júlio pela indicação e com relação a sua indicação que foi também pedido de moradores
do Bairro da Glória que a Rua Milton Gonçalves é uma rua até pouco movimentada por
veículos, mas é uma rua que ela hoje só tem um poste de iluminação pública no seu inicio, essa
rua se inicia próximo ao Bar de Zé Segundo e ela dá acesso por trás das casas que chegam à
turbina, na Fazenda Cachoeira e durante a noite tem sido muito utilizados por pessoas usuárias
de drogas devida a escuridão que se encontra naquele local, com isso os moradores ficam
preocupados porque não sabem quem são essas pessoas que estão frequentando ali na parte da
noite e também existem aquelas pessoas ainda que transitem ali e que usam aquele trajeto para
irem para o Bairro da Gloria, porque ali dá acesso a esse bairro e o pedestre que passa ali fica
preocupado. Disse que foi um questionário que recebeu de moradores dessa localidade ali próximo
a essa rua e que fica aqui seu pedido a Secretaria de Obras e que tem certeza que assim que essa
indicação chegar até ao Secretário ela vai ser atendida e que os moradores vão ter mais um pouco
de tranquilidade à noite. O Vereador disse também que gostaria de parabenizar o vereador Cássio
pelo requerimento da Moção de Aplausos e que particularmente não conhece o espaço como o
Vereador Júlio disse aqui ser conhecedor, mas acompanha o trabalho deles através das redes
sociais, de noticiários e até mesmo em contato com os responsáveis por essa instituição e que sabe

que ali tem transformado vidas de muitas pessoas, então quando a busca é em prol do bem, em
prol de uma recuperação, em prol de um retorno de uma pessoa que às vezes estava excluída da
sociedade e estar sendo inserida novamente, tendo esse trabalho de readaptação, de inclusão é
importante. Disse que particularmente fica feliz de ver o reconhecimento do Vereador e que ele
como defensor da causa do esporte e o esporte hoje é uma grande ferramenta também de inclusão
social, mas é através de um projeto desse que podem estar ai vendo e conhecendo e que é
importante estar parabenizando o Vereador Cássio por estar reconhecendo essa instituição que
não é daqui do Município mais que atende pessoas do Município de Macuco, então hoje estão aí
conhecendo os valores que são feito pelas vidas, pelos macuquenses que lá se recuperam e que são
reinstalados na sociedade e que possam estar se recuperando de momentos turbulentos da vida de
cada um. O Vereador parabenizou todos os colegas vereadores pelas indicações e disse que com
relação à indicação do Vereador Alberto que é importante esse acompanhamento próximo aos
pacientes, com relação à indicação do Vereador Carlos Alberto da rua no bairro Santos Reis que é
uma rua importante onde tem diversas casas com seus moradores e com relação à indicação do
Vereador Cássio que fala dos transportes de passageiros no Município que quem está realmente
sofrendo é a população que está pagando um pouco mais caro por não terem esse equipamento
nos veículos, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande
Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para a Ordem do dia. Colocou
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e
Assistência Social referentes ao Projeto de Lei Nº025/17 de autoria do Poder Executivo em
Única Discussão e Votação os quais foram aprovados 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 colocou o Projeto de Lei Nº009/17 de autoria Diogo Latini
Rodrigues 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. O Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira convidou o 1º
Secretário Júlio Carlos Silva Badini para assumir a cadeira da presidência e por em Votação o
Projeto de Lei de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e de sua autoria. O Presidente
em exercício Júlio Carlos Silva Badini colocou o Projeto de Lei Nº011/17 de autoria dos
Vereadores Alberto de Oliveira Herdy e Carlos Alberto da Silva Oliveir 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. O
Presidente em exercício Júlio Carlos Silva Badini convidou o Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira para reassumir a cadeira da Presidência. Reassumiu os trabalhos o Presidente Carlos
Alberto da Silva Oliveira e encaminhou Projeto de Lei Nº012/17 de autoria dos vereadores
Diogo Latini Rodrigues e Cássio Avelar Daflon Vieira a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação. Em seguida colocou o Requerimento Nº223/17 de autoria do vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. O
Presidente pediu a Secretária Geral que confeccionasse a referida Moção. Em seguida
encaminhou as Indicações Nº816/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a
Indicação Nº912/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº922/17 de

autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº929/17 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº931/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva
Badini ao Chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar a Sessão o Presidente Carlos Alberto da
Silva Oliveira comunicou aos colegas Vereadores e população presente que na próxima segundafeira dia 21 de agosto de 2017 não haverá sessão por motivo do evento da entrega de Moções de
Aplausos as pessoas que ajudaram na retirada da FEEF e que esse evento será realizado às 16h
no Macuco Rural Park e a sessão que seria dia 21 de agosto será realizado no dia 30 de agosto
para que possam estar fechando as oito sessões do mês. 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__________________________.

