Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCLXI Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
29 de novembro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 os Vereadores Alberto de Oliveira Herdy e 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. Fez uso da palavra o Vereador
o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que o que o trouxe a essa tribuna que foi
procurado por vários moradores que reclamaram da quantidade de ratos e baratas nos bueiros da
cidade e que até presenciou nas ruas e que conversando com o munícipe ele falou que está demais,
que estão surgindo muito, principalmente nos bairros da Volta do Umbigo e Barreira. Disse que
senão se engana já foi pedido através de uma indicação à limpeza dos bueiros porque a
Vigilância Sanitária alegou que não poderiam colocar o veneno, o remédio, pois os bueiros
estavam sujos. Disse ainda que tive uma indicação e senão se engana teve também um oficio em
que todos os vereadores assinaram trazendo essa causa e que acha que é interesse de todos
também e não sabe se alguns munícipes procuraram alguns colegas em relação a essa questão,
pois é uma coisa que também é saúde e então tem que ver o que podem estar fazendo, talvez indo
na Vigilância Sanitária, porque a questão é resolver o problema para ver se acaba com esses
aparecimentos de ratos e baratas no Município, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador
Romulo da Silva Oliveira o qual disse que veio a tribuna justificar sua ausência na sessão
passada que foi por causa de saúde, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da
Silva Martins o qual disse que veio a tribuna porque recebeu reclamação de um morador da rua
Lucy de Araújo Faria onde a situação está muito precária no Bairro Nova Macuco e sabendo
que lá nessa última chuva e que o Vereador Júlio tinha feito vários pedidos para que se limpasse
bueiros, desentupisse os bueiros e que parece até o momento onde viu que não foi tomado
nenhuma providência. Disse que além do barro que está descendo, os bueiros estão totalmente
entupidos e os paralelos estão soltos e os moradores estão pedindo uma solução nessa questão. O
Vereador disse ainda que quer aproveitar esse momento para parabenizar a comunidade do
Bairro Morro Santo Reis pela árvore de natal que foi feita e que tem certeza que o Presidente
junto com o Vereador Alberto Herdy deu todo o suporte ao Bairro da Reta que também vai
inaugurar no domingo e convidou todos os colegas vereadores que na sexta-feira dia 01 de
dezembro às 19h estarão no Bairro da Volta do Umbigo inaugurando a ornamentação de natal

do bairro e que gostaria de contar com a presença de todos os colegas. Pediu aparte o Vereador
José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que primeiramente gostaria de parabenizar o
colega vereador João Batista que está de frente na iniciativa da árvore de natal do bairro Volta
do Umbigo. Disse que ano passado se lembra e que todos também que não teve nenhuma árvore
no Bairro do Centro de Macuco e a referência foi a árvore do Bairro Volta do Umbigo muito
bem ornamentada, muito bonita, inclusive vindo pessoas de outros Municípios para visitar.
Parabenizou também o Presidente Carlos Alberto pela ornamentação do Bairro Morro Santo
Reis que foi uma boa iniciativa. O Vereador disse ainda que voltando ao que o Vereador João
Batista estava falando com relação ao barro que entope os bueiros, acha que é um trabalho que
vem lutando há bastante tempo, porque não adianta a Prefeitura fazer uma limpeza no bueiro
conforme já foi requerida senão se engana pelo Vereador Júlio Badini e demais colegas
Vereadores, sem que tenha um controle com esses serviços que são feitos em cortes de terrenos, de
lotes, porque é muito simples o morador cortar um terreno, abrir uma estrada e aí vem uma chuva
e a lama vem para dentro do Município e muitas das vezes invadem as rodovias potencializando
um risco de acidente e é muito fácil ficar na conta da prefeitura ter que limpar o bueiro
novamente e ter que retirar a lama que foi causada pelo corte irregular ou muitas vezes legal,
porque obviamente com esse corte de um terreno a pessoa tem que ter a licença, a parte legal e
ambiental, mas acha que o morador tem que ficar responsável pelo mal que ele está causando aos
demais moradores. Disse ainda que se vai cortar um terreno ou vai abrir uma estrada tudo bem,
está legal, está no órgão ambiental, beleza, mas também não pode causar problemas para
prefeitura como ocasiona com entupimento de bueiros, obstrução de rodovias, então acha que, e
não sabe se cabe a essa Casa juntos fazerem um ofício ou um Projeto de Lei responsabilizando o
morador por qualquer dano que seja causado diante desse acontecimento ou se existe mesmo em
rever o Código de Postura e sem tem alguma coisa no Código de Postura. Disse que alguma coisa
tem que ser feito e que não tem nada contra quem faz cortes em seu terreno desde que esteja
legalmente nos órgãos ambientais legalizados e que não tragam malefícios nenhum para o
Município igual que tem visto como obstrução de rodovias, bueiros entupidos, então todo serviço
que foi feito de limpeza vem à chuva e deixa as ruas intransitável, suja e requer mão de obras,
requer gastos de manutenção de equipamentos, requer tempo. Disse que ano passado na época
das chuvas ele e o colega Vereador Alberto Herdy presenciaram na rua, mais não sabe dizer o
nome da Rua no Bairro da Glória, a última rua da casa de Rita Faria, desmoronou e que ficaram
a noite toda ajudando, todo molhado e acredita que esse ano já foi feito um serviço pela
secretaria de obras, mas que fique o alerta para que sentem e se reúnem para verem o que podem
estar fazendo com esses acontecimentos, concluiu. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva
Oliveira o qual disse ........ Pediu aparte o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse também
que com relação ao assunto levantado pelo colega vereador João Batista como o vereador José
Estefani e o Vereador Romulo falou também concorda em parte com que os colegas
pronunciaram, mas acha que uma coisa que tem que lembrar é que aprovaram esse ano nessa Casa
o Código de Postura que foi votado e aprovado por essa legislatura, então acha que está
acontecendo é que falta um pouquinho mais de fiscalização com relação a esses assuntos que

estão dentro do Código. Disse que na última sessão, por exemplo, na semana passada o
presidente teve que enviar um ofício e que todos assinaram pedindo a fiscalização de vendedores
ambulantes novamente no Município, então são coisas que estão dentro do Código de Postura
então acha que deve ter um maior rigor com essa fiscalização e ao mesmo tempo como o vereador
falou sobre prevenção fazendo com que esse Código também chegue à casa de cada morador e que
a população tenha conhecimento dessas normas, dessas regras que foi aprovado no Código e é Lei
que vai determinar o que tem que ser cumprido, então só para acrescentar acha que também tem
que ter um pouquinho mais de fiscalização e que concordo com que o Vereador José Estefani que
disse com relação aos cortes, mas às vezes é falta de orientação ou até de conhecimento do Código
de Postura que a pessoa acaba realizando o serviço de uma forma inadequada e ao mesmo tempo
não tem fiscalização e isso vai onerando e vai para dentro do bueiro e no final quem sofre é o
coletivo, é a população em geral porque o Vereador já reclamou da limpeza dos bueiros que não
foram feitos e o outro está reclamando que a Vigilância não pode colocar remédios para ratos e
isso tudo vai causando um grande transtorno e vai gerando situações difíceis de serem resolvidas
de imediatos, então acha que como o Vereador Romulo falou que é importante também dar
conhecimento as pessoas no que está no Código de Postura, concluiu. O Vereador João Batista
agradeceu e concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno
Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que o assunto é pertinente e que
todos falaram e que não vai ficar sendo repetitivo, mas que concorda com todos principalmente
no que o Vereador Diogo disse sobre a falta de fiscalização. Disse que quando uma pessoa vai
tirar uma licença para escavar um lote ele tem que passar pela Secretaria de Obras e pela
Secretaria de Meio Ambiente e no final está faltando essa orientação, deu a licença tem que ser
feito esse acompanhamento até o final e quem acaba sendo prejudicado é o coletivo, todos os
moradores do bairro é prejudicado por causa de um terreninho que causa um transtorno danado.
Disse que outra coisa que gostaria de falar aos vereadores que recebeu pela manhã nessa Casa
uma notificação do Tribunal de Contas referente à folha de pagamento e que acredita que toda a
Câmara do Estado tenha também recebido e acha que não vão ter problema quanto a isso, mas
que fique o alerta para todos a questão que sempre está batendo de assessores que estão na folha
de pagamento também. Disse que vai se inteirar mais nesse assunto e que vai estar passando
para os colegas o que vai ser feito, pelo que leu acredita que eles vão vir para fazerem uma
auditoria interna como vem todo ano para pegar todas as folhas de pagamento, onde vão
verificar, vai entrar questões de gratificações, de horário e acredita que eles vão fazer uma
peneira, eles vão estar como diz um ditado “depois da casa arrombada vão querer consertar muita
coisa”, mas acha que é por ai mesmo e que estão aí para prestar todas informações e que tudo que
eles pedirem que com certeza vão estar bem calçados para responder, concluiu. Em seguida o
Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande
Expediente foi feita a leitura dos Requerimentos Nºs. 230/17, 231/17, 232/17, 233/17, 234/17,
235/17, 236/17 e 237/17 ambos de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que requer na
forma regimental que seja concedido Moções de Aplausos aos servidores Sr. Adilson Luiz Pereira
de Souza, Sr. Alan Antunes da Silva, Sr. Aleilson Cunha Figueira, Sr. Carlos Luiz Miranda

Cuco, Sr. Jorge Costa da Silva, Sr. José Carlos Ramos Malaquias, Sr. Rômulo de Sales Côrrea e
Sr. Alex Sandro Natal Fernandes pelos serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde e
Combate as Drogas, como condutores de veículos de emergências no Pronto Atendimento
Municipal, da Indicação Nº992/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da
Indicação Nº1000/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação
Nº1006/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, do Comunicado
NºCM247061/2017 do Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação e do Convite da Escola Balão Mágico de Macuco. A palavra foi franqueada ao
Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Diogo Latini
Rodrigues o qual disse que só gostaria de justificar sobre os requerimentos apresentados que
foram oito servidores e que todos são conhecedores desses motoristas de ambulância que agora
são condutores de veículos de emergências formados. Disse que é uma maneira de reconhecer
através dessa Casa e que até solicitou ao presidente dessa Casa que a entrega das moções fossem
no dia de sessão para que todos pudessem participar, até porque para reconhecerem o esforço de
cada servidor desse, primeiro que eles se dispuseram de cinco sábados durante todos os dias para
estar se capacitando no Município de Nova Friburgo e todos os oito custearam esse curso com
recursos próprios de cada um, então é uma maneira de reconhecer um esforço de um servidor que
quer se aperfeiçoar e ao mesmo tempo se capacitar para colocar em prática um serviço para
atender a população de Macuco, então nada mais que justo essa Casa reconhecer o esforço desses
meninos que fazem com muito carinho o atendimento como condutores de ambulâncias. Disse
que esse curso é um curso muito importante, porque as vezes uma simples maneira de conduzir ou
até mesmo de retirar uma maca de um veículo pode trazer um maior transtorno aquele paciente
que está ali sendo atendido. Disse que sabe que desses oito que alguns há anos atrás já tiveram a
oportunidade de fazer o curso da ENSEG em Itaguaí que é a mesma que forma os condutores da
concessionária Rota 116 e agora fica até feliz que teve mais servidores que não foram só aqueles,
mas uns outros servidores que são concursados que se prontificaram a estar se capacitando e isso
quem ganha é o Município, que na verdade esses meninos vão estar aí fazendo e executando seu
trabalho em prol da população de Macuco. O Vereador disse também gostaria de falar sobre a
indicação apresentada com relação a uma nova academia no Parque de Exposição e que todos
são conhecedores que o Parque de Exposição já até existe uma academia da terceira idade e essa
academia foi implantada no ano de 2014 através de uma parceria com a Secretaria de
Envelhecimento Saudável do Estado do Rio de Janeiro e naquela oportunidade tinha um Projeto
60 Mais que era um projeto que atendia idosos com essas aulas ali e Macuco depois que esse
Projeto se extinguiu do Governo do Estado a academia continuou no Parque mais as pessoas que
utilizam, utilizam do jeito que quer, a hora que quer, de forma meio sem muitas regras e alguns
desses equipamentos já estão danificados, outros foram quebrados e hoje não podem falar que
aquilo é uma academia mais e está lá com alguns equipamentos sem condições de uso e já se
colocou à disposição do Prefeito de estar conduzindo e conquistar essa nova academia que
possam estar lá com mais equipamentos e aqueles aparelhos possam estar aí sendo reformados e
restaurados e colocados em outro bairro a critério do Poder Executivo. Disse ainda que fica aqui

sua justificativa com relação a academia de ser instalada essa nova academia no Rural Park até
porque vem acompanhando o trabalho do Poder Executivo e o prefeito falou em várias
oportunidades que quer transformar o Parque de Exposição também numa grande área de lazer e
de esporte e ter mais uma academia, mais uma opção que a população de Macuco pode ter para se
praticar esporte aqui no Município de Macuco. Disse que sabe que agora é época de verão e já
apresentou nessa Casa uma indicação pedindo para que seja instalada umas traves para que seja
montada no campo de futebol society também dentro do Parque de Exposição, até porque
antigamente existia um número muito grande de moradores do bairro Barreira que utilizavam
aquela área para jogar futebol nos finais de semana e feriados e agora aproveitando o horário de
verão, geralmente depois do horário de serviço as pessoas sempre depois das cinco da tarde
procuram o Macuco Rural Park para estar lá fazendo sua caminhada, praticando seu esporte,
então é mais uma opção instalando uma nova academia para que o munícipe tenha mais essa
oportunidade. Disse que são conhecedores que o Município possui algumas academias
particulares, mas também somos conhecedores que nem todos os moradores tem condições de estar
pagando por esse serviço de uma forma particular, então que essa política pública de esporte
voltada para o lazer seja também reconhecida no tão bonito, tão grande Parque de Exposição
Edgar Rodrigues Lutterbach, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual saudou a presença do amigo Juninho e disse que ficou feliz com sua presença. Disse
ainda que primeiro gostaria de parabenizar os colegas vereadores Diogo Latini e Romulo da
Silva pelas indicações. Disse que a questão do piolho é higiene e é questão de saúde pública e é
muito importante mesmo quanto ao controle desse mal para a saúde das crianças. Disse que
também gostaria de parabenizar o Vereador Diogo Latini pela indicação e quanto a aproveitar
do material do Rural Park em outros bairros acha isso muito importante e até se houvessem
oportunidade de estar atendendo outros bairros da mesma forma que um bairro é implantado e
começa a crescer os moradores logo ficam esperando por uma padaria, um restaurante, uma
farmácia e o serviço público o atendimento é da mesma forma, acha que os bairros tem que ter
também esses atendimentos públicos, por exemplo no Rural Park ele dá oportunidade mais o
acesso ao público fica difícil, se há oportunidade do Governo está dando mais acha que tem que
ter nos bairros e não tem nada contra o que o Vereador Diogo falou, mas nos bairros facilitaria e
ficaria bom também e valorizaria os munícipes. O Vereador disse também que gostaria de
acrescentar em sua indicação a dificuldade de uma família no momento de sepultamento que
justamente nesses feriados prolongados ou num dia de sábado, dia de domingo onde muitas das
vezes quem passa todas essas informações é o coveiro que é uma pessoa que não pode faltar a um
sepultamento, então a pessoa fica à mercê do coveiro e o coveiro também a atribuição dele não é
isso, ele fica à disposição de uma atribuição que ele não sabe falar e que tem visto muito isso,
então seria serviços básicos de informações que tem que ser passadas para uma família e pede na
indicação que seja colocado no site da prefeitura onde a qualquer momento, qualquer família de
qualquer lugar teria acesso ao que é necessário e qual funerária estaria trabalhando aquele final
de semana ou senão não tem e é uma funerária só, a divulgação do falecimento já começaria pelo
próprio site da prefeitura, informações sobre sepultura, localizações, dados relevantes, enfim,

todas as informações que as pessoas tem que saber que tem no cemitério. Disse que então pediria
para acrescentar esse serviço no site da prefeitura e o site já tem um custo, ele já está implantado,
já está em funcionamento, seria só acrescentar mais essas informações no site da prefeitura,
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 os
Requerimentos Nºs. 230/17, 231/17, 232/17, 233/17, 234/17, 235/17, 236/17 e 237/17 ambos
de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação os quais foram
aprovados por unanimidade e pediu a Secretária Geral que confeccionasse as referidas Moções.
Encaminhou ao Chefe do Poder Executivo as Indicações Nº992/17 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1000/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva
Oliveira e a Indicação Nº1006/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues. Antes de
encerrar a sessão o Presidente lembrou os colegas Vereadores que no próximo sábado vão estar
inaugurando a iluminação de Natal na praça e nessa Casa a partir das 20h e que seria
importante a presença de todos. Disse que a Casa está ficando muito bonita com a iluminação
que está sendo colocada e que vai valer a pena todos virem prestigiar mais esse evento, 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
1º
Secretário__________________________.

