Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCXXXVII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
28 de agosto de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e oito 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. Presentes todos os Vereadores. A Ata da Sessão anterior foi colocada em
Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno
Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o
qual pediu dispensa da leitura da matéria do Projeto de Lei Nº024/17 de autoria do Poder
Executivo de acordo com art. 106 § 2º e inciso II do Regimento Interno. Não havendo mais quem
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva
Oliveira colocou o Requerimento Verbal do Vereador Júlio Carlos Silva Badini em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou a
Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita
a leitura da Mensagem do Projeto de Lei Nº024/17de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre
“Institui o Código de Posturas do Município de Macuco, Estado do Rio de Janeiro”, 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” que foi para
Segunda Votação, do Projeto de Resolução N°014/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira que dispõe sobre “Fica criada, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, a
Comenda Deputado Junot Abi-Ramia Antônio”, do Requerimento Nº224/17 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues que requer, na forma regimental, que seja concedido Moção de
Aplausos a Paróquia de São João Batista, pela organização da 40ª Unidade Diocesana, da
Indicação Nº896/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº911/17
de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº937/17 de autoria do Vereador
Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº938/17/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani
Miranda Filho e da Correspondência do Gabinete da Deputada Estadual Márcia Jeovani. A
palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini
Rodrigues o qual disse que a sua vinda a tribuna foi com relação a indicação que apresentou
pedindo que seja reativada as atividades do Centro de Inclusão Digital “Gema Galgania de Souza
Espíndola” no bairro da Reta e que todos foram conhecedores que esse centro de inclusão
funcionava num local que não era público, era um local alugado e com a alteração, a mudança de
Governo, essas atividades ainda não foram retomadas, então como o Município possui os

equipamentos e que acha que hoje seria o mais difícil para que possam estar fazendo com que aquele
centro de inclusão possa estar funcionando, pede o Prefeito que possa estar reativando essas
atividades lá dentro do bairro da Reta a pedido de alguns moradores. Disse que sabe da
importância de um Centro de Inclusão Social, hoje a tecnologia ela está muito avançada e muitos
munícipes as vezes necessitam estar utilizando porque muitas das vezes não possui o serviço de
internet em casa ou até mesmo a oportunidade de ter o acesso no próprio domicilio e depende desse
centro de inclusão social. Disse também que não só as crianças podem utilizar para trabalhos
escolares, pesquisas, enfim, que esse fim possa acontecer dentro da própria escola que a criança
estuda, porque as escolas possui seu laboratório de informática, mas que também esse centro de
inclusão atenda os munícipes, aqueles adultos que precisam enviar um currículo para uma empresa,
porque as vezes está desempregado e precisa encaminhar vários e-mail com currículo, precisa
possivelmente imprimir um currículo para que ele possa entregar numa empresa e esse Centro de
Inclusão vai poder ajudar e muito a população, principalmente o Bairro da Reta, do Bairro Santos
Reis, do Bairro Dr. Chiquito, onde esse centro de inclusão acontecia e nada mais justo que como
homenageou a Dona Gema Galgania que mante-se as homenagens, o nome desse centro de inclusão
funcionando. O Vereador disse também que de antemão aproveitando que está falando de centro
de inclusão e sabe que o Município possui hoje no Múltiplo Uso um funcionamento de centro de
inclusão digital e crê que esse centro seria aquele antigo centro de inclusão que acontecia no coreto
da praça Professor João Brasil que leva o nome da mãe do Ilustríssimo colega Vereador Cássio
Daflon, nome da Dona Amélia Daflon Vieira e pedir ao Poder Executivo que voltasse essa placa,
essa homenagem nesse centro de inclusão social que pudesse estar lá exposto para que a população
pudesse estar localizando também esse centro social através desse nome e que essa homenagem
também seja reconhecida e que tenha a sua colocação novamente da placa no local desse centro de
inclusão que acredita que seja o centro de inclusão social que esteja funcionando no Múltiplo Uso,
disse que não pode afirmar pois não tem certeza, mas acredita que seja aquele que era o antigo
centro de inclusão que funcionava no coreto da praça. O Vereador disse ainda que com relação ao
requerimento queria dividir com os colegas vereadores e que teve a oportunidade de participar e
que esteve com o Vereador João no último sábado e não sabe se esteve outros vereadores não teve
a oportunidade de estar com todos, mas conceder essa Moção de Aplausos a Paróquia São João
Batista pela organização da 40ª Unidade Diocesana. Disse que no último sábado o Município de
Macuco pode estar recebendo conforme a justificativa dessa Moção 19 Município que fazem parte
da Diocese de Nova Friburgo da Comunidade Católica e ao mesmo tempo um evento que envolveu
mais de 05 mil pessoas, tinham em Macuco mais de 50 ônibus, mais de 50 vans, enfim, uma
estrutura que a prefeitura teve uma parceria grande até porque foi realizado dentro do Parque de
Exposição conforme disse que Macuco tem o privilégio de ter um dos melhores Parque de Exposição
da região onde pode estar recebendo esse número grande de pessoas de todas as cidades da região e
nada mais justo conceder e pedir o apoio dos colegas vereadores na aprovação desse requerimento
para que possam estar posteriormente agendando uma data para ser entregue nas mãos do padre e
de todos aqueles que ajudaram na organização, pois tiveram várias equipes, vários setores
responsável por várias obrigações dentro desse evento e que por muito bem organizada puderam

receber mais de 05 mil pessoas que puderam passar esse dia de sábado em Macuco, um evento que
envolveu diretamente a comunidade católica e indiretamente a toda comunidade de Macuco,
porque o que pode ver foi a cidade lotada, restaurantes cheios, movimentando também a economia
local do Município e ao mesmo tempo fazendo com que tivessem a presença do Bispo Dom Edney
celebrando uma missa no Município com mais de 60 padres das paroquias da diocese participando,
então nada mais justo homenagear a Paroquia de São João Batista na pessoa do Padre Wanderson
Mozer com o belo evento e o grande sucesso que foi no último sábado. No mais disse que gostaria
de agradecer pela oportunidade, concluiu. Fez uso da palavra o vereador João Batista da Silva
Martins o qual disse que veio a tribuna primeiro para parabenizar o Vereador Cássio pelo Projeto
de Resolução que cria a Comenda Deputado Junot Abi-Ramia Antonio, isso mostra que o querido
Doutor Junot nunca vai ficar esquecido no Município de Macuco, uma pessoa que fez tanto pelo
povo carente não pode jamais ficar esquecido. Disse também que aproveitando a oportunidade
gostaria de parabenizar o Vereador Diogo pela Moção de Aplausos, porque realmente foi um
evento maravilhoso no Município, onde viu e que tem certeza que os visitantes saíram satisfeitos
e quando acontecer outro evento como esse irão voltar sem dúvida nenhuma porque foram muito
bem recebidos pela população de Macuco. Gostaria também de parabenizar o Padre Wanderson
porque é o líder da igreja e as pessoas que trabalharam, que viu ali um belíssimo evento realizado
no Município de Macuco, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira
o qual disse que gostaria também de parabenizar o Vereador José Estefani pela indicação da coleta
do lixo nas guaritas, as aglomerações de pessoas resultam no acumulo de lixos, então é muito
importante essas lixeiras nas guaritas. Disse que também gostaria de parabenizar o vereador
Alberto pela indicação, nada melhor que os guardas poderem escolher em comum acordo escolher o
que possa estar liderando, ser o porta voz junto ao Poder Executivo, indicação pertinente e de
grande importância. Disse querer também parabenizar o Vereador Diogo pela indicação quanto
ao centro de inclusão digital. Disse que isso foi verba que o Município conseguiu, o Município
apresentou o projeto, o projeto foi aprovado, veio a verba e foi feito as obras e na verdade isso é
uma referência no Município de Macuco. A Inclusão digital ela no papel ela é oferecida, mas
nunca viu que isso funcionasse de acordo, inclusive está protocolando nessa Casa por esses dias
uma indicação quanto ao estimulo a leitura, e a inclusão digital ela funcionando com endereço fixo
e com pessoas que possam auxiliar os usuários quanto a esse serviço acha vai está estimulando a
leitura. Um dos meios que apresenta na indicação é inclusão digital e que fica feliz também pela
lembrança do Vereador Diogo que a uns oito, nove anos atrás puderam ser homenageados, a
família com o nome de sua mãe onde o Vereador Marcelo Mansur apresentou esse projeto de lei
homenageando sua mãe. Disse que essa inclusão digital a princípio funcionava aqui e ela foi
inaugurada até com a presença do Deputado Federal na época Luiz Sergio no Centro de Macuco
e na época o prefeito achou por bem utilizar aquele espaço ali e depois ele achou por bem também
que fosse retirado dali e na verdade nunca mais foi aproveitado esse serviço que oferecido aos
munícipes. O Vereador parabenizou o Vereador Diogo pela lembrança e por querer voltar nesse
serviço que é oferecido a população de Macuco. Disse que gostaria de falar também sobre a
indicação junto a justiça itinerante um serviço oferecido por falta de uma comarca, acha de

importância e é só ter oportunidade de toda terça estar lá vendo isso. Eles até oferecem assentos,
mas eles não atendem a necessidade dos munícipes que vão lá para ter acesso a justiça ou ministério
público que vem junto, o promotor, defensor, então é importante para a comunidade e que é sonho
ter uma comarca, mas enquanto não tem não é difícil proporcionar mais conforto e comodidade
com mais cadeiras e até mesmo uma tenda para ser montada ali, disse que vê pessoas encostadas
na parede da prefeitura para fugir do sol e da chuva. E quanto ao Projeto de Resolução que faz
essa homenagem ao Doutor Junot ao mesmo instante que se preocupa em homenagear, acha que as
boas atitudes, o que Doutor Junot proporcionou ao povo de Macuco, isso na verdade não pode
parar na falta dele, na morte dele e uma maneira que viu de trazer essa lembrança e de transmitir
isso para os jovens e adolescentes são essas homenagens como viu várias pessoas que passam por
aqui homenagens e acha justo também uma a Doutor Junot. Disse que ele até já foi homenageado
no horto do Município de Macuco, uma homenagem que traz também a lembrança na mente da
pessoa que foi ele, da mesma forma que é essa Comenda e essa Comenda ela na verdade, não diz
que não vai trazer despesa para os cofres do Legislativo, ela traz sim, mas é uma homenagem que
o nome apresentado nessa Comenda vai ser em comum acordo entre os nove vereadores, vai ser uma
homenagem só, uma placa só e um diploma que a pessoa vai receber junto com a Comenda e a data
é vai ser sugestão da Mesa Diretora. Disse que vê muitos aniversários de Macuco passar em
branco, então fica aqui uma data sugestiva de fazer uma Sessão Solene aqui, pois já tem o espaço
e fazer essa homenagem a pessoa homenageada, o qual vai ser uma pessoa que durante o ano ela
contribuiu com o Município com alguma coisa, seja na área da saúde, na educação, então acha
pertinente e ela não traz tanta despesa assim e fica um preenchimento em uma solenidade no
aniversário do Município de Macuco, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da
palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira antes de passar para
a Ordem do dia disse que gostaria de parabenizar o Vereador Diogo pela lembrança de estar
homenageando a igreja Católica pelo belíssimo evento e também ao Vereador Cássio pela lembrança
do Doutor Junot. Disse também que a indicação do Vereador José Estefani é um detalhe que passa
despercebido e que foi muito bem lembrado. O Presidente parabenizou também ao Vereador
Alberto pela indicação e disse ao Vereador Cássio que a data que ele sugeriu do dia 28 de dezembro
é uma data que já está buscando fazer alguma coisa e que já conversaram e que vão estar realizando
alguma coisa, porque é uma data que fica muito vazia e que é uma data importante para o
Município de Macuco. Disse que acha que cabe essa homenagem dentro dessa data e que é uma
questão de estarem conversando e estarem realizando esse evento de acordo com o orçamento, mas
que podem estar levantando sobre isso e ver se vai dar para fazerem, concluiu. Em seguida o
Presidente passou para a Ordem do dia. Encaminhou o Projeto de Lei Nº024/17 de autoria do
Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira, a Comissão de Obras e Serviços Urbanos, a Comissão de
Defesa do Consumidor, a Comissão Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a Comissão de
Saúde e Assistência Social, a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Segurança Pública e
Combate às Drogas e comunicou que foi encaminhada a matéria do referido Projeto de Lei para o
e-mail de cada vereadores e que façam suas análises essa semana e que na próxima segunda estará

colocando em votação. Em seguida o Projeto de Lei Nº012/17 de autoria dos vereadores Diogo
Latini Rodrigues e 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 qual foi aprovado por unanimidade e foi à sanção. Em seguida encaminhou
o Projeto de Resolução N°014/17 de autoria do Vereador Cássio Daflon as Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e a Comissão Finança, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em
seguida colocou o Requerimento Nº224/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e pediu a Secretária Geral que
fizesse a confecção da referida Moção. Em seguida encaminhou as Indicações Nº896/17 de autoria
do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº911/17 de autoria do Vereador Diogo
Latini Rodrigues, a Indicação Nº937/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e a
Indicação Nº938/17/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho 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 Janaina Pinheiro Felix Azevedo lavrei a presente ata que vai
assinada
pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

