Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCXCIX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
20 de fevereiro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte dias do mês de fevereiro 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
Éderson Araújo de Souza. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por
unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. Não havendo
quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente
Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou a Secretária Geral para que fizesse a
leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do
Projeto de Lei Nº006/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá
nome ao Horto Municipal de Macuco e dá outras providências, do Projeto de
Lei Nº007/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a
estrutura administrativa do Município de Macuco para extinguir e criar cargos
comissionados na forma que dispõe”, da Indicação Nº783/17 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº797/17 de autoria do
Vereador João Batista da Silva Martins, da Indicação Nº799/17 de autoria do
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº817/17 de autoria do
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº826/17 de autoria
do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação Nº828/17 de
autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº829/17 de
autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº827/17 de
autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, do Decreto Nº907/17 do Poder
Executivo que dispõe sobre o funcionamento da Administração Municipal
durante a semana de carnaval de 2017” e do Convite da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A palavra foi franqueada no
Grande Expediente. No Grande Expediente fez uso da palavra o Vereador
Júlio Carlos Silva Badini o qual primeiramente deixou seus parabéns ao
Prefeito Bruno Alves Boaretto pela belíssima homenagem ao Horto Municipal
de Macuco com o nome do Dr. Junot Abi-Râmia Antônio, disse que para quem
o conheceu como Pastor Eli dos Santos Vieira, o Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira, que ele foi um filho de Macuco e que sempre fez por Macuco e
deixa aqui seus parabéns por essa belíssima homenagem. O Vereador disse
ainda que sobre sua indicação do escadão do Bairro Barreira que dá acesso ao

Morro Araponga, disse que no seu mandato passado tinha feito essa indicação
e que não tinha muro, não tinha nada ali, é uma escada muito inclinada e
perigosa, foi feito o muro mais faltou o corrimão, a iluminação, disse que o bom
e o certo seria a reforma dela toda, mais já colocando um corrimão e fazendo
uma reforma vai ajudar muito os moradores que ali transitam e que precisam
dela para chegar até sua residência, disse ainda que é uma escada muito alta e
perigosa, então pede ao Prefeito que atenda essa indicação com urgência e que
seja ali colocado um corrimão, uma iluminação para que os moradores do Morro
Araponga possam passar por ali com mais segurança, concluiu. Fez uso da
palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que vem a
Tribuna externar seu reconhecimento a pessoa do Dr. Junot Abi-Râmia
Antônio e acredita que todos aqui tiveram a oportunidade de presenciar alguma
passagem ou ações feitas por ele. O Vereador disse que costuma sempre falar na
lembrança do Dr. Junot Abi-Râmia Antônio, que não sabe se pode afirmar,
mas acha difícil aparecer macucoense ou macuquense como queiram, com a
iniciativa e realizações que Dr. Junot teve por Macuco. Disse ainda que Dr.
Junot no período de comemoração do Natal e que todos aqui sabem, ele chegou
a distribuir 2500 cestas básicas e isso sem ele ser político e até mesmo depois de
estar representando Macuco no Congresso Nacional. Disse também que ele foi
uma pessoa muito importante, se dedicou muito ao Macuco Esporte Clube. O
Vereador disse ainda que a estrutura que temos no Macuco Esporte Clube teve
a ajuda de muitas pessoas e famílias importantes aqui de Macuco, mas Dr.
Junot foi quem teve a iniciativa, ele trouxe para Macuco toda aquela estrutura
que tem lá. Dr. Junot empregou muita família aqui em Macuco, chefe de
família e hoje tem família aposentadas pela CEDAE que Dr. Junot empregou.
O Vereador disse ainda que quem está hoje na CEDAE que Dr. Junot não
empregou? Qual empreiteira que teve na região que Dr. Junot não deu uma
oportunidade para um filho daqui de Macuco? Disse ainda que tem seu
reconhecimento, que de antemão passa aqui também seu voto e disse ser
favorável a essa homenagem e acha que cabe muito mais essa homenagem a
pessoa de Dr. Junot Abi-Râmia Antônio. O Vereador disse que em sua
justificativa onde veio pedir um repasse para o Macuco Esporte Clube, disse
que primeiro gostaria de falar diante da dificuldade, porque um repasse para o
Macuco Esporte Clube? Devido à dificuldade que o Município está passando,
disse saber disso, o Macuco Esporte Clube oferece ao Município toda a
iniciativa de campeonatos com jovens, com crianças é usado o Macuco Esporte
Clube, não temos outro espaço e a estrutura requer manutenção, despesas com
funcionários e acredita que tem aqui a consciência de todos que é necessário esse
repasse, que diminua que sentem com a Diretoria para ver o que possa ser
repassado. O Vereador disse ainda que a há quatro anos atrás estava nessa
Tribuna defendendo esse repasse também, esse convênio e houve o convênio,
aconteceu o convênio e ele foi mantido durante quatro anos, entrou o período

de dificuldade, ele baixou o valor, foi cumprido os quatro anos e não vê como
não, entre um acordo do Executivo e o Macuco Esporte Clube ter esse repasse
que é de necessidade para o Macuco Esporte Clube. O Vereador disse que
gostaria de ouvir o ex-secretário de Esporte e hoje Vereador Diogo Latini
Rodrigues que sabe como foi o convênio e que desce uma explicação sobre isso.
Foi concedida a palavra ao Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual
primeiramente parabenizou o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira pela
iniciativa dessa sequência de manter o convênio em funcionamento e poder
destacar a oportunidade que teve como secretário. O Vereador disse que hoje o
Macuco Esporte Clube é a única entidade que possui um campo com dimensões
oficiais e isso faz que seja necessário a utilização do estádio para os
Campeonatos Municipais, Campeonatos de máster, Campeonatos de Crianças,
Campeonatos de diversas categorias de futebol e até competição de jogos
escolares e atletismos que podem ser realizados lá dentro e durante esse quatro
últimos anos o Macuco Esporte Clube teve uma receita de mais de cento e
trinta mil reais de aluguel em relação a parcerias com o Município, disse que é
importante destacar até porque o Município não dispõe de um campo de
dimensões oficiais municipal, disse ainda que gostaria de reforçar a indicação
do Vereador Cássio e parabenizar pela iniciativa e tem certeza que além de
campeonatos muitos outros eventos utilizados ali no próprio salão social, na
própria área de eventos no fundo, enfim, são vários eventos que acontecem ali e
até mesmo que não é da Secretaria de Esporte com da Secretaria de
Envelhecimento, Secretaria do Social que realiza reuniões, enfim, que possam
utilizar essas dependências. Disse querer parabenizar o Vereador mais uma
vez, concluiu. Retornando a palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira
concluiu dizendo que fica assim justificada a providência que indica. Fez uso
da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse o motivo do uso da
Tribuna é com relação a sua indicação, uma indicação destinada a área de
saúde do Município, e por mais que a gente vem analisando e acompanhando e
escutando a população, a gente tenta dar algumas opiniões para que possam
buscar mecanismo para que se acabe com essas filas na madrugada para poder
marcar uma consulta médica no Centro de Saúde Municipal, sabe que o novo
Secretário está tentando algumas alternativas, mas que leva através dessa
indicação o primeiro passo é uma informatização de todo sistema de marcação
de consulta do Centro de Saúde, acha que é o primeiro passo, tendo assim que
acabar com aqueles prontuários preenchidos a mão e as vezes não acha, some,
enfim, e que as marcações possam ser feitas ou pela internet ou para aqueles
que não tem internet fazer essa marcação também no horário de funcionamento
do Centro Municipal de Saúde com funcionários lá a disposição daquele
munícipe que não possui serviço de internet, para que possa ter agilidade e ao
mesmo tempo com esse sistema funcionando teríamos agilidade nos PSFs, nas
UBSs e Pronto Atendimento Municipal, disse ainda que é inadmissível uma

pessoa chegar no Pronto Atendimento e até mesmo sem acompanhante, num
período de emergência ter que estar respondendo um prontuário com mais de
dez, doze itens e o funcionário preenchendo as vezes a mão, isso é uma questão
que acha que vai facilitar, vai agilizar, vai dar rapidez e ao mesmo tempo pode
fazer que o serviço profissional do administrativo seja facilitado e até mesmo
profissional médico, da área médica possa ter mais rapidez no atendimento. O
Vereador disse ainda que fica aqui essa indicação e acha que com essa indicação
traria mais agilidade com relação a essa marcação de consulta e acabaria com
essa questão de ficar a madrugada toda pedindo um parente ou até mesmo
pedindo a um familiar para poder marcar essa consulta, para poder tirar uma
senha que as vezes é limitada e então agilizaria dessa forma. O Vereador
parabenizou todos os colegas Vereadores pelas boas indicações, concluiu. Fez
uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que fez a
indicação do coleginho do Bairro Barreira porque é uma estrutura muito boa e
que está lá parada e acabando, acha que já é tempo de passar a cuidar de nosso
patrimônio, melhorando a cada dia e atender melhor a população também, que
lá o espaço é melhor e é bem localizado. O Vereador agradeceu a presença de
todos e disse para que Deus abençoasse a todos, 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. O Presidente
encaminhou o Projeto de Lei nº006/17 que dispõe sobre “Dá nome ao Horto
Municipal de Macuco e dá outras providências” para a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei nº007/17 que
dispõe sobre “Altera a estrutura administrativa do Município de Macuco para
extinguir e criar cargos comissionados na forma que dispõe” para as Comissões
de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira. Encaminhou a Indicação Nº783/17 do Vereador
Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº797/17 do Vereador João Batista da
Silva Martins, a Indicação Nº799/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira, a Indicação Nº817/17 do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a
Indicação Nº826/17 do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, a
Indicação Nº827/17 do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, a Indicação
Nº828/17 do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº829/17 do
Vereador Romulo da Silva Oliveira ao Chefe do Poder Executivo. O Presidente
disse que a Casa seguirá o Decreto Nº907/17 da Prefeitura Municipal de
Macuco que dispõe sobre “O funcionamento da Administração Municipal
durante a semana do carnaval de 2017”. 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__________________________.

