Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCXLVIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
04 de outubro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quatro dias do mês de outubro 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. Ausentes os Vereadores Alberto de Oliveira Herdy, Ederson Araújo de Souza e João
Batista da Silva Martins. 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 uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva
Oliveira solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande
Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº026/17 de autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre “O Plano Plurianual para período de 2018/2021 e dá outras providências” que foi a
Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº029/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre
“Cria reserva de 10% das vagas para deficiente no serviço de táxi, na forma que dispõe”, da
Indicação Nº960/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº963/17 de
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e da Indicação Nº964/17 de autoria do Vereador
Romulo da Silva Oliveira. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra
no Grande Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual saudou a presença da VicePrefeita Michelle Bianchini Biscácio, da Secretária de Envelhecimento Saudável a Primeira Dama
Andréia Boaretto e toda a sua equipe e disse que em primeiro estar parabenizando o Vereador
Romulo da Silva pela indicação, pois a escola hoje tem sido uma grande parceira em todas as ações
no Município, então é uma palestra para se trabalhar transito onde pode ser um trabalho às vezes
a longo prazo, mas será um trabalho de grande importância para o Município de Macuco e que
recentemente tem sido cobrado nessa questão de transito, mudança de transito, então nada mais
justo que a entrarem nas escolas e plantarem uma sementinha para serem colhidas no futuro. O
Vereador também parabenizou o Vereador Cássio Daflon pela indicação e disse que por
coincidência estão falando sobre a área de idosos e que até tem a presença da Secretaria envolvida
no plenário e que gostaria de justificar sua indicação onde pede o esforço do Prefeito, do Secretário
de Saúde para estarem disponibilizando esse médico geriatra para atender o público que utiliza o
Centro de Convivência do Idoso. Disse ainda que quando se fala em Centro de Convivência de
Idoso não fala somente do pessoal da ginástica, mas fala de todos aqueles que utilizam durante
todos os dias e todas as atividades que promovem lá. Disse que sabe que é um público fantástico,
um público que merece respeito e carinho e que tem certeza que a administração municipal tem
tratado com muito carinho esse pessoal que tem acompanhado em todos os trabalhos realizados na
Secretaria, então é uma conquista que por algum tempo quando foi Secretário de Esporte ajudou

em alguma parte essa Secretaria com trabalhos de esportes, mas sabe que hoje a Secretaria está
tocando toda essa estrutura pela própria Secretaria, então é uma ideia que deixa aqui e acha que
seria uma grande vitória na Gestão da Secretária Andreia Boaretto de estar disponibilizando isso
para os idosos, até porque eles ficariam muito satisfeitos por estarem dando mais esse atendimento
o qual eles tanto necessitam. O Vereador disse ainda que gostaria de pedir aos colegas Vereadores,
pedir a ajuda da Secretária Andreia Boaretto, da Vice-Prefeita Michelle Bianchini para que
pudessem com todo o esforço com o Secretário de Saúde, do Prefeito estar atendendo a essa
indicação e que tem certeza que vai ser muito útil para essa Secretaria que tem trabalhado muito
em prol desse público que é a terceira idade, então ficaria mais essa opção e mais essa conquista
para esse público. Disse também que no mais com esse atendimento conseguem priorizar o
atendimento da terceira idade, dando agilidade, dando prioridade e as vezes também irão tirar esse
público das filas o qual muitas vezes dividem com outros munícipes de outras faixas etárias por
estarem lutando por vagas dentro dessa demanda que todo o Município atende no Centro de Saúde,
então fica aqui a ideia através da indicação e tem certeza que ela será analisada com muito carinho
e que possa em breve estar sendo atendida. Disse que no mais gostaria de agradecer e parabenizar
os demais colegas Vereadores por suas indicações, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira o qual saudou a presença da Vice-Prefeita Michelle, da Secretária e Primeira
Dama Andreia Boaretto, dos funcionários da Secretaria de Envelhecimento Saudável e do público
da Melhor Idade presentes e disse que fica muito feliz com a presença de cada um nessa Casa. O
Vereador disse que gostaria de parabenizar o Vereador Diogo Latini por ter apresentado nessa
Casa há umas duas Sessões atrás sobre o requerimento fazendo uma homenagem aos idosos, a
Melhor Idade. Parabenizou o Vereador pela iniciativa e disse que gostaria também de falar sobre
a indicação do Vereador Romulo da Silva, que temos o transito aí como o maior vilão de ceifar
vidas, isso aí é fato e que todos são sabedores disso, então é muito importante à prevenção como
um todo as crianças, aos jovens que são os futuros motoristas, futuros detentores de uma carteira
que vai dar permissão para poderem dirigir. Parabenizou mais uma vez o Vereador Romulo da
Silva pela indicação, parabenizou também o Vereador Diogo Latini pela indicação quanto à
fragilidade dos idosos, onde se preocupa com os idosos. O Vereador disse que gostaria também de
justificar sua indicação onde apresenta que sejam feitas palestras nas escolas sobre essa idade que
todos um dia vão se aproximar e que vão usufruir desse período tão bom da vida, que às vezes nos
deixam frágil e necessitados e muito das vezes isso quando a família não tem essa estrutura não
conseguem oferecer esse amor, esse carinho, não pela conduta da pessoa mais pela falta de
conhecimento, de instrução. Disse ainda que toda a vida é feita dessa forma e que todos são
instruídos para ter uma boa convivência e um bom relacionamento. Disse que gostaria de pedir o
carinho com relação a indicação o qual acha muito importante, é um período de formação onde os
jovens e crianças possam aprender como lidar com os idosos. Disse ainda que se for retratar e levar
isso para um custo benefício onde o Município tem aplicado, não é um dinheiro mal aplicado é um
dinheiro muito bem aplicado na melhor idade, mas deixariam muitas vezes de terem um gasto com
a prevenção e de forma alguma não está falando que a aplicação é devida e merecida, mas muita
as vezes podem prevenir quanto a esse lado. O Vereador disse que gostaria também de estar
passando para os idosos representados, que dentro de uma ou duas sessões estará sendo lido nessa
Casa e que já tem dois projetos de lei adiantados quanto ao cartão da gratuidade do

estacionamento. Disse que os idosos estão tendo dificuldade quanto, por exemplo, tem Nova
Friburgo como referência e que muitas das vezes um idoso chega em Nova Friburgo até mesmo
para ser emitido a carteirinha de gratuidade do idoso e ele é devolvido ao Município de Macuco
para que essa carteira seja emitida, então disse que está apresentando ao Prefeito, ao Poder
Executivo Municipal que cria um departamento, um cantinho na estrutura administrativa para
que essa carteira seja emitida. Disse que isso já é um direito conquistado na Lei do Idoso, nada
mais é que um funcionário que já tem e não vai trazer despesa nenhuma para poderem estar
emitindo essa carteira. O Vereador disse que também vai ser lido nessa Casa quanto aos incentivos
habitacionais que sejam destinados aos idosos 5% (cinco por cento) de todas essas casas ou lotes
que forem distribuídas ao idoso. Disse que sabe que tem idosos que moram sozinhos, não por opção,
muita das vezes de aluguel, a vida nos levar a isso. Disse que 5% (cinco por cento), por exemplo,
construiu 50 casas o qual duas casinhas, três casinhas vão ser destinadas ao idoso. O Vereador
disse que acha que é uma parte de pessoas que precisam também desse pensamento, agradeceu a
oportunidade, 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 Nº026/17 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. Encaminhou o Projeto
de Lei Nº029/17 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação
e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira. Encaminhou o Ofício Gab.
Nº0314/17 do Poder Executivo o qual foi lido na Sessão do dia 27/09/17 a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação para que analisassem e emitissem o parecer. Em seguida
encaminhou as Indicações Nº960/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação
Nº963/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº964/17 de autoria
do Vereador Romulo da Silva Oliveira ao Chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar a Sessão o
Presidente convidou o Vereador Diogo Latini Rodrigues para ler e em seguida fazer a entrega da
Moção de Aplausos a Secretária Andreia Boaretto em homenagem ao Grupo Flor do Ipê. 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__________________________.

