Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCXIX Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
15 de maio de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quinze dias do mês de maio 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. Presentes todos os Vereadores. 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 disse que veio a tribuna para ver com os colegas vereadores a questão do trânsito
próximo a Prefeitura, disse que está vendo que está muito perigoso e que a população está
cobrando isso dos Vereadores e outra questão seria o da bicicleta na praça. Disse que essa
semana mesmo deparou com uma senhora quase sendo atropelada devido a esse fluxo de bicicleta
na praça e ver com os colegas o que podem estar fazendo e qual providência poderiam ser
tomadas quanto a isso, concluiu. Fez uso também da palavra no Pequeno Expediente o Vereador
Cássio Avelar Daflon Veira o qual disse que veio a tribuna para informar que na semana
passada tiveram uma notícia da retirada dos laticínios da Lei do Incentivo Financeiro, do
FEEF e finalmente foi votado terça-feira e os lacticínios e hortesfrutis tiveram sucesso na
aprovação e quanto a esse mesmo assunto disse que veio sugerir aos colegas vereadores que
pudessem estar juntos para fazerem um agradecimento a quem merece honra, a quem lutou por
essa emenda que foi colocada na Lei de antecipação do ICMS. Disse que vem sugerir que estejam
reunidos e que normalmente estão antes das sessões ou a presidência marca um horário para que
façam um agradecimento a esse Deputado, a Cooperativa na pessoa do Dr. Silvio e Dr. Marcos,
o Sindilat através do Dr. Antônio Carlos da CCA, Sr. Marcos Dias que é de uma Associação de
Cooperativas no Brasil, então acha que mais que merecedores, apesar de ser uma homenagem
pequena mais a lembrança vale pelo esforço que tiveram lá. O Vereador disse também que quer
deixar registrado quanto à semana passada que ele e o vereador Alberto o qual o chamou e
fizeram um ofício onde todos os vereadores tiveram participação e tiveram a oportunidade de
estarem protocolando isso e que na verdade a intenção seria protocolar no Gabinete do Deputado
Luiz Martins que ele junto com o Deputado Wanderson Nogueira estaria levantando essa
bandeira desse interesse para região de trazer uma Companhia Avançada da Polícia Militar para
o Município de Cordeiro e na verdade está vendo que isso é uma necessidade e todos sabem aqui
da carência da segurança pública e tiveram a oportunidade de sair daqui para ir ao Rio para
protocolar no Gabinete do Deputado Luiz Martins, na Casa Civil e no Comando da Polícia

Militar, mas disse que no dia não tiveram como e em conversa com o Deputado ele sugeriu ao
Vereador Alberto e a ele que marcaria uma oportunidade dentro da possibilidade de todos os
vereadores, que todos fossem na Casa Civil e no Comandante da Polícia Militar para que em mão
entregassem e se reiterassem sobre o apoio ao Município de Macuco quanto à vinda dessa
Companhia Avançada para o Município de Cordeiro onde já tem o lugar escolhido. O Vereador
disse ainda que acha que é pouco se fizer isso, mas vai ser de muita importância e que na verdade
estão manifestando o interesse e o apoio para que isso venha. Disse que quer deixar registrado
isso e que na semana que vem vão ter o dia marcado para poderem ir lá e estarem protocolando
esses dois ofícios em mãos, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no
Pequeno Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que só para ressaltar o
que o Vereador João Batista, disse que a partir do momento que está em mãos quanto a essa
Casa que já é conhecimento de todos e crê que a reclamação do Vereador é pertinente e acha que
cabe a todos estarmos resolvendo isso aí, mas dependendo de todos nós vamos estar aí quartafeira lapidando o Código de Postura e acha que vai dar uma melhorada muito grande e
principalmente no trânsito da cidade e vão poder estar cobrando um posicionamento da guarda e
até do próprio Prefeito para que sejam tomadas providencias quanto a isso. Disse que o que
podem fazer de imediato para que melhore a questão do trânsito é solicitar a Secretária que faça
um ofício ao Prefeito para que ele tome alguma providencia já de imediato até que esse Código de
Postura seja aprovado. Respondendo ao Vereador Cássio acha que tem que fazer isso mesmo e
disse que se coloca a disposição para que estejam respondendo e agradecendo a essas pessoas que
foram importantes nessa luta quanto a FEEF e disse ainda que essa semana podem estar se
reunindo e ver como podem estar agradecendo a esses Deputados que são merecedores dos nossos
agradecimentos, como também as indústrias do Município de Macuco. Em seguida solicitou a
Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi
feita a leitura do Projeto de Lei Legislativo Nº004/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira que dispõe sobre “Passa a denominar Devair Miranda Montechiari a Rua
Projetada J que se inicia no lote 20 da quadra 08 e se encerra no seu ponto final no Bairro da
Glória”. Foi feito a leitura dos Projetos de Decreto Legislativo Nº017/17 de autoria do
Vereador Romulo da Silva Oliveira que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao
Sr. Gustavo Teixeira Salomão”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº018/17 de autoria do
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão
Macuquense ao Sr. Luiz Cresio Toledo Castro”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº019/17 de
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira que dispõe sobre “Concede Título de
Cidadão Macuquense ao Pastor Idelmar dos Santos Junior”, do Projeto de Decreto Legislativo
Nº020/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini que dispõe sobre “Concede Título de
Cidadão Macuquense ao Sr. Gilmar Calvão Pacheco”, do Projeto de Decreto Legislativo
Nº023/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira que dispõe sobre “Concede Medalha
de Mérito Cultural Prefeito José Carlos Boaretto ao Sr. Edwand Brito Reis Júnior” e do Projeto
de Decreto Legislativo Nº024/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins que
dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense a Srª Luciana Maria Martins Fonseca”

que foram a Segunda Votação. Foi feita a leitura dos Pareceres Favoráveis da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação referentes aos Projetos de Decreto Legislativo Nº021/17 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão
Macuquense ao Reverendíssimo Padre Wanderson do Couto Mozer”, ao Projeto de Decreto
Legislativo Nº022/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira que dispõe sobre
“Concede Título de Cidadão Macuquense ao Exmo Sr. Deputado Federal Marcelo Matos”, ao
Projeto de Decreto Legislativo Nº025/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira
que dispõe sobre “Concede Medalha de Mérito Cultural Prefeito José Carlos Boaretto ao Sr.
Marcelo Romeiro Juliano”, ao Projeto de Decreto Legislativo Nº026/17 de autoria do Vereador
Alberto de Oliveira Herdy que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr.
Waldecy Alonço” e ao Projeto de Decreto Legislativo Nº027/17 de autoria do Vereador José
Luiz Estefani Miranda Filho que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr.
Ronaldo Pinaud de Oliveira Filho”. Foi feito a leitura da Indicação Nº784/17 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº851/17 de autoria do Vereador João Batista
da Silva Martins e da Indicação Nº884/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira.
A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que sua preocupação quanto ao que ouve
através de uma reclamação e que mais uma vez vem registrar a preocupação quanto a Sociedade
Musical São João Batista, disse que foi lido nessa Casa e acredita que já foi atendido pelo
Executivo o pedido de um repasse para a Sociedade Musical, disse que isso já passou e que
acredita que isso já foi resolvido, agora quanto à banda se ela já está tendo esse repasse então ela
tem que mostrar serviço é uma coisa natural até porque o repasse está vindo para custear todos
os eventos que ele tem, ou seja, manutenção dos instrumentos e de tudo mais, então acha que
nada mais justo pedir com o mesmo carinho que foi pedido por todos os colegas em outras
indicações quanto ao acesso ali das pessoas, que num domingo ou sábado à noite, quanto à
apresentação. Disse que foi ver isso esses dias e quando recebeu a reclamação não sabia da
situação e que na verdade a areia envolve todo o coreto ali e acredita que o coreto é o único
espaço que tem para apresentação da banda. O Vereador disse ainda que podem até corrigi-lo ou
usar aparte o Vereador José Estefani acha que ele pediu a retirada do Parque dali para ser em
outra praça. Aparte o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que conforme foi
feita a indicação por sua pessoa e até que ela foi lida pelo Prefeito no dia que ele veio fazer a
prestação de contas. Disse que realmente existe uma indicação sua que fizesse a retirada do
parque infantil de cima da praça e que relocasse esse parque para um outro local e que
provavelmente seria aquela praça também subutilizada em frente ao Maurício Goes, disse que
isso cabe a equipe de projeto da Prefeitura, mas que o intuito seria justamente esse é fazer com
que o coreto da praça volte a ter a utilidade dele, porque hoje ele encontra-se um conflito de
brinquedos com coreto e não tem espaço, a areia que foi colocada ali hoje já não existe mais,
existe umas depressões, buracos e o piso está irregular. Disse que um dos intuitos da sua
indicação é justamente esse e disse também que parabeniza o vereador pela indicação e que isso
só vem a reforçar o pedido que fez também e que é muito importante não só para a banda

Musical São João Batista que também é muito importante que a banda tenha um local para se
apresentar e que a última retreta que a banda Sociedade fez utilizou a Igreja Católica e que está
sendo utilizado ainda e que ainda está em construção para poder fazer a retreta por falta de
local. Parabenizou mais uma vez o vereador pela indicação e disse que o importante mesmo é
fazer a retirada do parque infantil de cima da praça, porque hoje mesmo não tem local para as
pessoas ficarem e ainda tem outro local que é utilizado onde pessoas montam parque infantil e
acaba ocupando espaço. O Vereador parabenizou mais uma vez o vereador Cássio e disse que
tomara que o Prefeito conforme ele disse aqui nessa tribuna que vai atender as indicações,
concluiu. O Vereador Cássio também parabenizou o Vereador José Estefani pela preocupação já
antecipada e acha que nada mais justo do que isso ser providenciado dentro da medida do
possível e acredita que não se vá fazer a obra de imediato, mas que se faça a retirada do
parquinho dali para poder ir já dando acesso as pessoas que gostam de ver uma retreta ou estar
ali no domingo, concluiu. O Presidente Carlos Alberto disse que também gostaria de parabenizar
o Vereador Cássio e Vereador Diogo Latini pelas indicações e ao Vereador João Batista pela
belíssima indicação e acha que isso é fundamental para que se detectem vários problemas que tem
nas crianças e às vezes uma criança que fala um pouquinho mais alto pode estar com problema de
audição e com um simples exame pode ser detectado esses problemas e assim também com nesse
exame de vista que foi feita em sua indicação. Disse ainda que acha louvável da parte do
vereador essa indicação, concluiu. Ainda fez uso do Grande Expediente o Vereador Diogo Latini
Rodrigues o qual disse que com relação à indicação que fez voltada a uma atenção a Secretaria
de Educação que continue desenvolvendo os jogos escolares no Município de Macuco
anualmente. Disse que isso é um evento que vai acontecer uma vez por ano e geralmente acontece
no mês de outubro que é o mês que se comemora o dia das crianças e geralmente é na semana do
dia das crianças. E o quê que essa indicação pode ajudar? Hoje o esporte trabalha muito paralelo
com a educação, porque hoje as crianças estão nas escolas, os jovens estão nas escolas e a gente
vive num mundo hoje muito complicado, então como representante do povo, o Prefeito aí com seu
mandato eleito pelo povo, não podem deixar de ofertar essa oportunidade aos jovens de Macuco,
as crianças de Macuco de ter esse trabalho com os jogos escolares. Disse que esse trabalho vai
ajudar na formação da criança, vai disciplinar a criança, vai melhorar a integração entre as
escolas porque quando acontece à disputa aquela integração é muito maior, com isso vai
movimentar mais as praças de esportes no Município, o Município hoje além de quadras tem
piscinas, tem quadra de areia, são várias modalidades diferentes que podem estar envolvidos
nesses jogos escolares, além de mobilizar e movimentar toda a cidade durante o período dos jogos
e geralmente acontece uma semana ou duas semanas de acordo com a programação que ela é feita
e isso gera uma expectativa, uma ansiedade muito grande nas crianças. Disse que foi criança e
todos já foram e participavam de competições nas escolas e isso gera assim até para os pais que é
um compromisso que as crianças passam a ter de saber que no dia seguinte tem um jogo da escola
que vai representar e isso é muito importante destacar, além de fortalecer o esporte educacional.
Então que essa indicação fique tendo o apoio de todos os colegas vereadores e acredita que a
Secretária de Educação e o Prefeito vão atendê-los. Disse ainda que a Educação está fazendo

um projeto chamado “Mais Atividades” que vem fortalecendo muito essas atividades paralelas,
as aulas do turno escolar, então sabe que é importante e pede que o Presidente concluísse no final
porque já teve a oportunidade de ser Diretor de Esporte do Município e ele teve a oportunidade
de ser um dos primeiros realizadores desses jogos que antigamente eram Olimpíada Estudantil e
depois na oportunidade que teve passaram a serem Jogos Escolares porque envolveu muitas mais
modalidades e isso acrescenta muito para as crianças e para os jovens do Município, sem contar
que é daqui que vai sair o representante do Município que vai participar e representar a escola
nas olimpíadas estaduais realizados pelo Governo do Estado que vai levar o nome do colégio
estadual e ou municipal que vai participar, então é assim que vai sair o atleta, que vai se formar
um cidadão e vai ter um representante que vai levar o nome da nossa cidade, concluiu. O
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que é louvável essa indicação do Vereador
Diogo Latini e disse que teve a oportunidade de estar participando como Diretor de Esporte
desses eventos que era Olimpíada Estudantil e hoje Jogos Escolares e que isso é uma integração
muito grande entre as escolas, os alunos que vê a disputa, a criança já passa aprender a disputar
alguma coisa e a representar sua escola e no futuro como na sua indicação vai representar o
Município de Macuco. Disse que é louvável sua indicação e tem quase certeza que a hora que o
Prefeito ver essa indicação vai pedir para que seja feita e que a coisa flua, 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. Encaminhou o Projeto de Lei Legislativo
Nº004/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação. Em seguida colocou o Projeto de Decreto Legislativo Nº017/17 de autoria do
Vereador Romulo da Silva Oliveira em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Em seguida colocou a Redação Final do referido Projeto de Decreto Legislativo
em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi à publicação. O
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira convidou o Vice-Presidente Alberto de Oliveira
Herdy para por em Votação os Projetos de sua autoria. O Presidente em exercício Alberto de
Oliveira Herdy colocou os Projetos de Decreto Legislativo Nº018/17 e Nº019/17 ambas de
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira em Segunda Discussão e Votação os quais
foram aprovados por unanimidade. Em seguida colocou a Redação Final dos referidos Projetos
de Decreto Legislativo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por
unanimidade e foram à publicação. O Presidente em exercício Alberto de Oliveira Herdy,
convidou o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira para reassumir a cadeira da Presidência.
Reassumiu os trabalhos o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira e colocou os Projetos de
Decreto Legislativo Nº020/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, o Projeto de
Decreto Legislativo Nº023/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira e o Projeto de
Decreto Legislativo Nº024/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins em
Segunda Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida colocou a
Redação Final dos referidos Projetos de Decreto Legislativo em Única Discussão e Votação os
quais foram aprovados por unanimidade e foram à publicação. Colocou os Pareceres Favoráveis
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referentes aos Projetos de Decreto Legislativo

Nº021/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, o Projeto de Decreto Legislativo
Nº022/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, o Projeto de Decreto Legislativo
Nº025/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, o Projeto de Decreto Legislativo
Nº026/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e o Projeto de Decreto Legislativo
Nº027/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho em Única Discussão e
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida colocou os Projetos de Decreto
Legislativo em tela em Primeira Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade
e foram a Segunda Votação. Encaminhou ao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº784/17
do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº851/17 do Vereador João Batista da Silva
Martins e a Indicação Nº884/17 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
1º
Secretário__________________________.

