Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCXLIX Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
09 de outubro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos nove 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. Presente 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 João Batista da Silva
Martins o qual saudou a presença da Vice-Prefeita Michelle Bianchini Biscácio e disse que
gostaria de justificar sua ausência na Sessão anterior, visto que foi a Brasília junto com o
Vereador Alberto Herdy ajudando o Prefeito a correr atrás de recursos para o Município. Disse
que foi muito satisfatória sua ida em Brasília e que conseguiram protocolar bastantes ofícios,
além dos que o Prefeito também levou, e que tem certeza que se conseguirem alguma coisa vai ser
muito útil para o Município. Disse que fizeram de tudo lá para que conseguissem empenhar
alguma emenda para o Município, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira
Herdy o qual saudou a presença da Vice-Prefeita Michelle Bianchini Biscácio e da população
presente e disse que todos são bem vindos nessa Casa. O Vereador disse que foi um grande prazer
ter ido a Brasília, foi uma experiência nova e que adquiriu muita experiência nas idas e vindas e
que foram muito bem recebidos. Como falou com o Vereador João Batista, lá o Vereador
realmente é tratado como Vereador e como parlamentar se sentiu muito agradecido pelo
tratamento que foi dado por todos. Disse que foram no Senado, nos Deputados, então viu que
realmente tem Poder Parlamentar. O Vereador disse que o que o trouxe a tribuna foi por um fato
estranho e muito feio para Macuco, Macuco volta às páginas policiais novamente, não se volta
às páginas por uma coisa boa, porque normalmente o que envolve policia não tem nada de bom,
mas a droga no Município está ficando muito feio, terem esse número altíssimo de jovens com
posse, usando ou vendendo drogas. Disse que como Vereador e todos como Vereadores, Prefeito,
Vice-Prefeita tem que bolar um plano para que a coisa diminua, acha que exterminar vai ser
difícil, nem os grandes centros conseguem, mas têm que montar uma politica pública no
Município para que possam atingir esses jovens, para que não percam eles tão fácil como estão
sendo perdidos para o mundo das drogas. Disse também que então veio à tribuna mobilizar
primeiramente a Câmara de Vereadores e que possam dar prosseguimento a um plano municipal
antidrogas, porque não se pode toda a semana ter cinco, seis e ai não se envolve só o maior que
foi preso, se envolve famílias, pais que tem suas vidas regradas e que se matam para tirar seus
filhos da cadeia, porque primeiro cai no colo do pai, então esse é o maior sofredor, pai e mãe são
os primeiros a sofrerem com esse triste embaraço que se tem hoje em Macuco. O Vereador disse

que semana passada foi no Bairro Santos Reis e ontem foi no Bairro Barreira, então disse que
veio dar os parabéns as guarnições, porque as guarnições estão fazendo o papel delas e elas estão
dando um jeito na cidade, mas que fica muito triste conviver com esse tipo de coisa na cidade.
Acha que tem que se empenharem e criarem alguma coisa com um pouco mais de volume para que
tirem os jovens da droga. O Vereador disse ainda que conta com compreensão dos colegas
Vereadores, da Vice-Prefeita para que voltem a sentar e que se façam audiências públicas, que se
mobilizem, porque agora não é hora de achar o culpado, agora é hora de concertar, se para traz
não fez não tem que ficar vendo o passado tem que ver do presente para frente, então conta com
ajuda dos colegas Vereadores e da Vice-Prefeita para buscarem soluções. Disse ainda que não
adianta ficarem arrumando advogado, tem que matar o problema para que não se precise de
advogado e sim conscientização de uma politica pública mais intensa para que tirem esses jovens
das drogas, para que dê mobilidade, dê coisas para eles fazerem e criarem formas para atingirem
os jovens, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que
da mesma forma soube até por alto o que tinha acontecido no Bairro Barreira e que não soube
nem quem era os nomes, mas disse que está aqui a disposição para qualquer iniciativa quanto ao
que o Vereador Romulo também falou e que quer trazer na lembrança de cada um o que já foi
apresentado nessa Casa, por exemplo, já apresentaram aqui sobre a evasão escolar e que todos
sabem que isso contribui, foi apresentado aqui programas de conscientização sobre as drogas,
vícios e isso pode ser um começo, pode ser um despertar, mas o que mais alegra a Deus é uma
família unida e as famílias estão desmanteladas. Disse que a sua família está e as de todos de
uma forma ou de outro estão, quando falta um pai, falta uma mãe e que tem que se unirem, é
tempo. Disse que por esses dias teve o prazer de estar recebendo em sua casa, nada com
formalidade, Deus os levou em sua casa o Presidente e o Vereador Diogo Latini e que tiveram
tomando um café e que não foi nada preparado, surgiu algo que eles queriam falar e foram lá e
ali eles foram convidados, onde irão ter um Procurador da República que trata das famílias, que
fala da família, que fala da criança, adolescente e do jovem, tudo pertinente e que roda todo
território nacional e o Presidente tive a oportunidade de estar sabendo e o Vereador Diogo
Latini também e em uma hora especial vai passar para todos aqui. Disse que é muito importante
e vai ser um momento que vão estar sendo orientados por um Procurador da República que vai
estar orientando sobre crianças, sobre adolescentes, sobre família. Disse que acha que o começo é
ai e se a gente tem uma família que esteja forte, fortalecida, ciente do que ter um filho na escola,
ter um filho fora das drogas, acha que é ai que é o começo para se evitar o que aconteceu no
Bairro Barreira nesses dias, podem ter certeza disso. Disse que não está aqui falando da verdade
e nem que é o dono da verdade, até porque sofre com traumas em sua família, sofre com um neto
traumatizado por causa de um divórcio e que a cabecinha dele não é de uma criança normal,
sofre com filhos fora da direção de Deus e isso é uma família desmantelada e por isso vêm as
consequências maiores lá na frente e é onde estar aberta a direção para eles se envolverem com
tráfico de drogas, homicídio, roubo. O Vereador disse ainda que seja esse momento aqui hoje, com
inicio ao que o Vereador Alberto Herdy disse de estarem com mãos dadas, mas que não sejam só
os Vereadores não, mas a Vice-Prefeita, o Prefeito, as igrejas todas, todas as denominações onde
cultuam Deus. Disse que nesses dias ele e o Vereador Diogo Latini fizeram uma visita ao Padre
e que disse ao Vereador Diogo que é muito importante o Padre estar ciente e estar consciente da

ida dele em Nova Friburgo para ir como mensageiro e trazer de volta o que se pode ser agregado
à igreja. Disse que é muito importante, é um momento muito sério e a tendência é piorar
infelizmente, disse que não está profetizando não, que está na tribuna profetizando coisas boas,
mas a tendência é piorar. Disse que podem com as denominações e outros segmentos até a
iniciativa privada são muito importantes. Disse ainda que ele e o Vereador Diogo Latini têm em
mente e que tem sentado e vendo onde querem instituir no Município uma semana da criança e
adolescente onde vão ser abordados sobre isso, não se gasta pipoca, nem pula-pula, nem nada,
serão palestras de conscientização. O Vereador pediu que esse momento fosse o lançamento de
tudo que está no coração e mente de todos e que não podem ficar parados e tem que terem
atitudes. O Vereador pediu desculpas e disse que foi incomodado para vir e que não estava nem
preparado para usar a tribuna no Pequeno Expediente, mas o que está tentando passar para
todos é que tem que se conscientizarem e que já passou da hora infelizmente, concluiu. Não
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos
Alberto da Silva Oliveira disse que só para lembrar e que sempre fala que essa Casa estará sempre
disposta a estarem discutindo qualquer tipo de projeto de venha de qualquer Vereador, do
Executivo e acha como o Vereador Alberto Herdy disse que tem que começar de todos nós e que
se coloca como Presidente que qualquer projeto que venha para melhorar o Município vai ser bem
vindo e que vai ser discutidos e que com certeza irá ser aprovados por todos aqui, concluiu. Em
seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No
Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição,
Justiça e Redação, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação,
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Meio
Ambiente referentes ao Projeto de Lei Nº027/2017 de autoria do Poder Executivo que dispõe
sobre” A Estrutura básica da Prefeitura de Macuco e dá outras providências”, dos Pareceres
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamentos e Fiscalização Financeira referentes ao 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”, do Projeto de Lei Nº028/17 de autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre “Estima a Receita e fixa Despesa do Município de Macuco para o exercício
financeiro de 2018”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação
e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei
Nº015/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Dá nome de
Prefeito Rogério Bianchini ao Campeonato Municipal de Futebol Amador de Macuco”, do
Requerimento Nº228/17 de autoria dos Vereadores Cássio Avelar Daflon Vieira e Diogo Latini
Rodrigues os quais requerem, na forma regimental que seja concedido Moção de Aplausos ao
Jornal da Região pelos seus trinta e um anos de fundação, da Indicação Nº788/17 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº969/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira, da Indicação Nº970/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira e do
Convite da Prefeitura Municipal de Macuco. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente.
Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos
Alberto da Silva Oliveira passou para Ordem do Dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos,

Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência
Social e Comissão de Meio Ambiente referentes ao Projeto de Lei Nº 027/2017 de autoria do
Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade.
Colocou o Projeto de Lei em Tela em sua Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida colocou Pareceres Favoráveis das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização
Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº029/17 de autoria do Poder Executivo em Única
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em
Tela em sua Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda
Votação. Encaminhou o Projeto de Lei Nº028/17 de autoria do Poder Executivo as Comissões
de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização
Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Meio Ambiente
e comunicou que o referido Projeto de Lei e seus anexos foram encaminhados para o e-mail de
cada Vereador e o Vereador que queira cópias em papel que solicitem a Secretaria. Em seguida
colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº015/17 de autoria
do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados
por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em sua Primeira Discussão e Votação o qual
foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida colocou Requerimento
Nº228/17 de autoria dos Vereadores Cássio Avelar Daflon Vieira e Diogo Latini Rodrigues em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e solicitou a Secretária Geral
para que confeccionasse a referida Moção. Em seguida encaminhou as Indicações Nº788/17 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº969/17 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº970/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva
Oliveira ao Chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar a Sessão o Presidente disse que só para
reforçar o Convite que veio da Prefeitura em nome do Prefeito e da Vice-Prefeita para que todos
os colegas Vereadores venham participar do lançamento do aplicativo “Macuco Inteligente e
Sustentável” que acontecerá dia 11 de outubro às 15h nessa Casa. Disse que é importante todos
estarem participando juntos no lançamento desse projeto. 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__________________________.

