Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCLXIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
06 de dezembro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos seis dias do mês de dezembro 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 Júlio Carlos Silva Badini. O
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira convidou o Segundo Secretário João Batista
da Silva Martins para assumir a cadeira da Primeira Secretaria. 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 dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e
Assistência Social referentes ao Projeto de Lei Nº030/17 de autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre “Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de Bem Público e dá
outras providências”, do Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação referente ao Projeto de Lei Nº018/17 de autoria do Vereador Ederson Araújo de
Souza que dispõe sobre “Passa a denominar Genevaldo Oliveira Beserra a rua que se inicia
ao lado esquerdo da Rua Padre Antônio Claret e se encerra em seu ponto final no Macuco
Rural Park, no Bairro do Centro”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº019/17 de autoria da Mesa Diretora que dispõe
sobre “Revoga a lei Nº745/16 que instituiu o 14º salário para os servidores da Câmara
Municipal de Macuco”, da Indicação Nº871/17 de autoria dos Vereadores Cássio Avelar
Daflon Vieira e Diogo Latini Rodrigues, das Indicações Nº1001/17 e Nº1002/17 de
autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº1008/17 de autoria dos
Vereadores Diogo Latini Rodrigues e José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação
Nº1009/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, do Convite da Equipe do
Projeto Mais Atividade, do Convite da Creche Municipal Zilda Ribeiro Bianchini e do

Convite de Formatura do MMI Casados para Sempre. A palavra foi franqueada ao
Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual
disse que gostaria de parabenizar os colegas Vereadores José Estefani e o Vereador Diogo
Latini pela iniciativa de estar deixando os munícipes informados quantos aos Direitos e
Deveres do Código de Postura do Município que foi uma iniciativa importante. Disse que
também gostaria de parabenizar o colega Vereador Romulo pela indicação quanto ao
bulling e que todos sabem que o bulling deixa e traz traumas para adolescentes como para
crianças, mesmo que isso não seja evidente e não tenha casos em Macuco, mas prepara os
jovens para outras escolas em outros lugares e de qualquer forma é válido e muito
importante e que todos sabem o que causa isso numa família, um trauma num adolescente,
numa criança e também quanto ao posicionamento de carro no bairro da Barreira é de
extrema importância também. Disse que gostaria de acrescentar na justificativa quanto a
Festa do Leite e que sabem que o Município quando ele tem um produto que se destaca
isso traz relevante melhora para o Município e Macuco não é diferente e que já viu em
outros Municípios Festa do Tomate, Festa do Milho e Cordeiro tem para o turismo a
exposição e Macuco também tem, mas o leite é um produto que ele torna o Município
referência em todo o Estado e em vários outros Estados do Brasil sabem que Macuco tem
um leite de qualidade e é uma indústria responsável que tem produtos de qualidades, então
acha muito importante para o Município de Macuco e para o turismo também essa Festa
do Leite e ela traria mais conhecimento para o Município e estariam recebendo pessoas de
outros lugares e com certeza o produto seria mais valorizado ainda. O Vereador disse
também que gostaria de falar sobre a indicação nº1009/17 quanto a EMATER/Rio. A
EMATER é um segmento dentro da Secretaria de Estado de Agricultura e por
consequência essa tem passado por dificuldade também como todos os segmentos do
Estado e a importância da EMATER é muito grande quanto aos produtores rurais e por
consequência também pelo Município de Macuco e esse convênio ele está tendo dificuldade
até pelo Município. Disse que até tiveram com o Prefeito para poderem resolver e que
deram esse caso de suma importância e que o Prefeito os recebeu na parte da manhã, ele e
os Vereadores Diogo Latini e Carlos Alberto e o Renê supervisor local da EMATER.
Disse que gostaria de passar rapidamente o que significa a EMATER, a EMATER é na
verdade um escritório onde os extensionistas trabalham junto ao produtor rural
elaborando projetos e são através desses projetos que geram documentos que dão acesso aos
créditos rurais. O Vereador deu um exemplo do Programa Rio Rural que nesse ano foi
atendido 64 produtores num total de recursos liberados de R$144.000,00(cento e quarenta
e quatro mil reais) e que esses R$144.000,00 ele é fundo perdido, o produtor que pegou não
tem compromisso de pagar e nem devolver, então isso é muito importante para a economia
e para o fortalecimento dos produtores. Disse que esse é um programa e que o outro

programa é o programa de credito rural do Ministério do Movimento Agrário que são os
PRONAF, onde o PRONAF tem várias linhas de créditos, então o PRONAF é de certa
forma o maior investimento que o produtor pode fazer na propriedade e que foram
atendidos 233 projetos numa média de R$28.250,00(Vinte oito mil e duzentos e cinquenta
reais) por produtor e todo o recurso disponibilizado com esses projetos tem um valor de
R$6.584.000,00(seis milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil reais). O Vereador disse
que quando que o Município sem ajuda do Estado que gerencia uma verba do Governo
Federal que vem do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Quando que o Município
colocaria na zona rural do Município de Macuco de um montante desse? E mais, disse que
os produtores de Macuco têm disponível hoje em orçamento na agencia responsável pela
distribuição desse dinheiro o mesmo valor, então tem o mesmo valor à disposição dos
produtores rurais. O Vereador disse também que o que vem colocar e que fique registrado
nessa Casa é a importância da EMATER no Município, a EMATER tem importância
muito grande devido a isso e a maneira com que os produtores são atendidos pelos
extensionistas. Disse que deixa aqui seu posicionamento, a sua vontade, o seu pensamento
e que tem certeza que é o de cada um dos colegas vereadores também e que saíram de lá e
que acredita que com a conversa bem adiantada quanto ao convênio e o Prefeito pediu que
fosse pego em outros Municípios e que todos os Municípios façam o convênio também.
Disse que acredita que não seja nada demais, que seja um abastecimento e que então será
uma ajuda que o Município tem dificuldade em prestar conta que é uma coisa que o
Prefeito declarou que ele está procurando uma maneira legal de prestar conta disso sem
precisar dar outro jeito. Pediu aparte o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual agradeceu
ao Vereador Cássio e disse que primeiramente gostaria de parabenizar o colega pela
questão da EMATER e que teve a oportunidade em estar participando dessa reunião
junto com o colega, com o presidente dessa Casa e com o Prefeito pela manhã e que ficou
feliz com a explanação do colega onde consegue colocar toda essa importância não só para
os produtores como também para a Cooperativa de Macuco que é uma das empresas
diretamente atendidas com o serviço da EMATER e que ficou feliz também com a posição
do Prefeito que quanto mais rápido estiverem agilizando esse convenio para que pudesse
ser assinado, até porque todos esses números e estatísticas que o colega citou para
acontecer precisa da assinatura desse convênio, então é de grande importância para o
Município de Macuco. O Vereador disse também que gostaria de falar que com relação à
indicação sobre a Festa do Leite que foi um grande prazer estar assinando essa indicação
com o colega e que o Município é considerado a Capital Estadual do Leite e conforme o
colega disse que o objetivo dessa indicação é atrair o turismo e fazer com que essa festa
possa estar aí nada mais que divulgando os produtos e fazendo com que os produtos
derivados do leite tenham forças e ganhem uma grande referência no interior. Disse que

com relação à indicação assinada com o colega Vereador José Estefani, esse assunto foi
levando ainda nas últimas sessões com relação ao descumprimento do Código de Postura e
que já chegaram a assinar ofício juntos com os colegas vereadores pedindo maior
rigorosidade com o cumprimento do Código de Postura e que o Código foi aprovado por ele
e demais colegas vereadores e que estão deixando através da indicação uma ideia para que
esse Código de Postura, esse novo Código de Postura que foi aprovado esse ano seja
entrega a todos os munícipes que tem um imóvel cadastrado no Município para que ele
tenha conhecimento, porque a partir do momento que se entrega o Código e o munícipe tem
conhecimento a Prefeitura terá o direito de cobrar, até porque muitas das coisas que estão
acontecendo são por falta de informações ou por falta de conhecimentos dos próprios
munícipes no cumprimento desse código. Disse ainda que gostaria de dizer que o Vereador
José Estefani teve essa ideia junto com ele durante uma conversa nessa Casa e acham
importante que o Prefeito possa o mais rápido estar colocando em prática essa indicação
para que logo no início do ano quando começarem a distribuição do carnê de IPTU já seja
inserido mesmo da forma que possa ser inserido, disse que não está falando com relação a
tamanho e nem qualidade de papel, ou se é em caderno ou encadernado, mas que chegue ao
munícipe a informação do Código de Postura. Disse também que gostaria de parabenizar o
colega Vereador Romulo pela indicação sobre a campanha de bulling que realmente dentro
das escolas isso acontece e que muitas das vezes passa despercebido principalmente pelos
funcionários das escolas e isso acaba trazendo muitos problemas para as crianças, porque
a pessoa que sofre o bulling ela leva para casa esse constrangimento, essa insatisfação e às
vezes passa despercebido por não ter nenhum funcionário ou professor no momento para
que possa intervir e fazer com que essa ação seja interrompida e não seja procedida.
Agradeceu e concluiu. A palavra retornou ao Vereador Cássio que disse que rapidamente
gostaria de falar até por questão de honra e justiça e que não pode deixar de tocar o nome
do supervisor local o Sr. Renê Monnerat. Disse que Renê tem uma grande importância
junto ao escritório e que está certo que tem lá mais três funcionários, mas Renê ele coloca o
coração quanto ao serviço que tem executado junto a EMATER e que então fica aqui a
lembrança e uma pequena homenagem a esse extensionista que dá a vida pelo produtor
rural e que é uma pessoa também que todas as grandes obras do Município ele fez o
levantamento topográficos das obras. Deu exemplo do Rural Parque e disse que todos os
parcelamentos de solo feito para o município ele fez o levantamento topográfico, então no
mesmo momento que passa essas informações e pede ajuda dos colegas que fique também
essa pequena homenagem ao extensionista Renê Monnerat, 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 Pareceres Favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e

Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referentes ao Projeto de
Lei Nº030/17 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o quais
foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido 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 Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
referente ao Projeto de Lei Nº018/17 de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o referido
Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida colocou os Pareceres Favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº019/17 de autoria da Mesa
Diretora em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade.
Colocou o referido Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida encaminhou ao Chefe
do Poder Executivo as Indicações Nº871/17 de autoria dos Vereadores Cássio Avelar
Daflon Vieira e Diogo Latini Rodrigues, as Indicações Nº1001/17 e Nº1002/17 de
autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, a Indicação Nº1008/17 de autoria dos
Vereadores Diogo Latini Rodrigues e José Luiz Estefani Miranda Filho e a Indicação
Nº1009/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. 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
2º
Secretário__________________________.

