Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCCII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
13 de março de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos treze dias do mês de março 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. Foi lida a ata da sessão
anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente.
Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual
justificou sua falta na Sessão anterior devido a problema de saúde. Disse que Graças a
Deus está tudo correndo bem, que está se recuperando e que as coisas estão voltando ao
lugar. O Vereador disse ainda que gostaria de parabenizar o Vereador Carlos Alberto da
Silva Oliveira e o Vereador João Batista da Silva Martins pelo brilhante carnaval que
proporcionaram a Macuco e que isso só mostrou que nós Vereadores não temos disputa
particular fora daqui, nós temos sim a busca por um Macuco melhor e que possa ser igual
para todos. Isso só mostra que quanto mais nós Vereadores deixarmos as diferenças e
partirmos em busca de um futuro, uma meta só vai funcionar e que mostraram que são
brilhantes e cada um na sua escola mostrou o quanto podem fazer e que garante que vão
fazer muito mais. Disse também que gostaria de deixar claro aqui e parabenizar o amigo e
Prefeito Bruno Alves Boaretto pelo brilhante carnaval, um carnaval família onde pôde
ver em todos os dias que havia muitas crianças nas ruas e o povo satisfeito. O Vereador
disse ainda que deixa registrado os seus parabéns a toda a comissão do carnaval de
Macuco e as pessoas que contribuíram para que ele funcionasse, concluiu. Fez uso da
palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse querer justificar e registrar que
tem buscado a cada dia, não só ele como todos os demais colegas Vereadores, cada um com
suas lideranças políticas, partidárias buscar o melhor para o Município de Macuco e disse
que só queria deixar registrado que na última sexta-feira conseguiram fazer um pedido
através do Ofício nº07/17 do seu gabinete onde em uma reunião com o Deputado Federal
Marco Antônio Cabral onde estão solicitando uma ambulância para o Município de
Macuco, disse que sabe da necessidade de um veículo desse no Pronto Atendimento
Municipal, sabe da necessidade porque os carros já estão aí rodando e muito aí com mais
de 300 mil quilômetros com transferências e quase todos os dias várias viagens ao Hospital
de Cantagalo que é o Hospital que tem o Governo com o Município e que a área da saúde é
uma área muito importante e que não podem esperar acontecer para estar aqui correndo

atrás. O Vereador disse ainda que vê aqui o exemplo do Vereador Éderson Araújo de
Souza que precisou de uma ambulância no seu tratamento e acha que o Município não
pôde atender com recurso próprio mais atendeu e que a Secretaria com todo esforço
atendeu e acha que é importante destacar porque é um transporte necessário que a gente
não sabe quem vai precisar, mas que vai ser utilizado por algum munícipe. O Vereador
disse ainda que o Deputado garantiu que para esse ano vai tentar colocar um veículo aqui
mais senão conseguir através do Governo do Estado vai estar colocando uma Emenda
Parlamentar para o início de 2018 para que o Prefeito tenha a aquisição desse veículo,
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse querer
deixar registrado também um período que tudo nos parece ser difícil para a nossa
Cooperativa onde o Estado tirou o incentivo financeiro que a Cooperativa repassava para
os produtores. Disse que tomaram ciência e tiveram a adesão de toda Câmara ajudando e
participando de uma reunião com o Dr. Marco Thadeu que é o Vice-Presidente da
Cooperativa Regional Agropecuária de Macuco e disse também que quer agradecer como
Produtor Rural a iniciativa dos Vereadores e que na verdade acha que essa Casa nunca
proporcionou isso a Cooperativa e então como produtor disse que quer agradecer a
participação dos Vereadores nesse período difícil e que podemos ter certeza que podemos
fazer muito mais pela Cooperativa. O Vereador disse ainda que acha que o Município
oferece pouca ajuda a Cooperativa e se pegarmos aí outros governos só foi tirado da
Cooperativa e não tiveram a oportunidade de acrescentar nada para Cooperativa. Disse
ainda que quer também deixar registrado no ano passado, nas emendas orçamentárias o
Deputado Luiz Martins como é de costume de todo gabinete de Deputado da ALERJ, e
que na verdade o seu particularmente o Deputado Luiz Martins que o ligou pedindo que
pudessem enviar emenda orçamentária para o gabinete dele. Disse ainda que é como de
costume todo ano ouvir primeiro a Cooperativa e foi na Cooperativa, na época isso em
outubro, final de setembro e que partiu do Sr. Marcos Thadeu e do Sr. Silvio Marini
placas de energia solar que pudessem ser colocadas em tanques comunitários, porque um
vilão do custo do leite é a energia elétrica e isso acrescentaria muito, agregaria muito ao
preço do leite o consumo da energia elétrica não passando pelo medidor, que no caso seria a
energia solar. Disse que fica aqui esse registro que o Deputado Luiz Martins aceitou a
emenda e ela foi colocada no orçamento, e isso não quer disser que ela vai vingar e que vai
sair, sabem da dificuldade, mas ele deu um crédito em emenda que isso pode ser incluído
nisso até porque os custos das placas solares são custo pequeno e não é tão grande assim,
então disse querer deixar registrado também a participação do Deputado Luiz Martins
junto a Cooperativa e mais uma vez agradecer aos Vereadores esse empenho e podem estar
certos que fica marcado por essa Casa nunca teve uma adesão tão grande assim, concluiu.
O Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que só tem a acrescentar e parabenizar
o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira pela condução dessa reunião e por ter aberto
nossos olhos para esse problema da Cooperativa. Disse que acha que como o Vereador disse
isso é fundamental a participação de todos nós num objetivo só, porque a Cooperativa hoje

é o coração de nosso Município como foi dito lá pelo Vereador Alberto de Oliveira Herdy e
acha que tem que trabalhar em prol do benefício do Município e mais uma vez parabeniza
por ter conduzido essa reunião junto com o Vice-Presidente Sr. Marco Thadeu. O
Presidente disse ainda que gostaria também de agradecer o empenho de todos os
Vereadores que na quarta-feira estarão viajando ao Rio de Janeiro para continuarem esse
debate para ajudar essa empresa tão importante para o nosso Município que é a
Cooperativa Regional Agropecuária de Macuco, concluiu. Não havendo mais 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 Resolução Nº011/17
da Mesa Diretora que dispõe sobre “Estabelece normas de funcionamento da Câmara
Municipal de Macuco e dá outras providências”, da Indicação Nº771/2017 do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, das Indicações Nº775/17 e Nº780/17 do Vereador Diogo
Latini Rodrigues, da Indicação Nº798/17 do Vereador João Batista da Silva Martins, da
Indicação Nº831/17 do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação
Nº834/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº840/2017 do Vereador
Alberto de Oliveira Herdy, das Indicações Nº842/2017 e Nº843/17 do Vereador Júlio
Carlos Silva Badini. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. No Grande
Expediente fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que a
princípio gostaria de parabenizar a Mesa Diretora pelo Projeto de Resolução que foi lido
aqui e acha muito importante o serviço público ele atender dessa forma. Acha que não
podem admitir a iniciativa privada, tem comércio que abre seis horas da manhã, sete horas
da manhã e porque o serviço público não, disse que não está passando essa
responsabilidade para a administração atual não, isso vem a nós e acha um absurdo e fica
pensando como um servidor público cumpre as quarentas horas semanais, não tem como
uma pessoa que pega ao meio dia, uma hora da tarde e larga as cinco horas da tarde. Disse
que acha que a Câmara Municipal através da Mesa Diretora começa dar um exemplo do
lado administrativo do nosso Município, estão de parabéns a Mesa Diretora e acha que
isso mais para frente podem ver um horário mais cedo, isso demonstra carinho com a
população, muitos de nós resolvemos as coisas na parte da manhã e o povo é assim. O
Vereador disse ainda que gostaria também de parabenizar o Vereador Júlio Carlos Silva
Badini pela iniciativa, disse que tem um agravante por ter matas e com isso estamos
propícios em ter esse mosquito e enfim acha que foi ótima a iniciativa e assim também
acabar com esse agendamento que está tento de vacina, isso também até porque não
tínhamos problemas em volta, mas acha que foi muito bom. Disse ainda que com o
agendamento já foi bom e agora acha que tem que tirar e trazer mais quantidade de
vacinas. O Vereador disse também que quer deixar registrado que a Fundação Carlos
Chagas ela na verdade já vê isso em outros Municípios quanto essa Central de
Monitoramento, que nada mais são que câmeras e que temos exemplos no Município que
as câmeras nos deram direção de várias coisas aqui. Disse que outra coisa que quer deixar

registrado sobre essa indicação e outras é que fica triste quando as indicações são lidas
várias vezes, e que esse mesmo já foi lido pela terceira vez. O Vereador disse ainda que a
indicação que o Vereador João Batista da Silva Martins apresentou, nos vinte anos dessa
Casa ela já foi lida vinte vezes, isso é um absurdo, não vamos falar de descaso, vamos
falar de esquecimento de todos que passaram por aí. Disse também que na outra sessão o
Vereador João apresentou uma aqui que apareceu na sessão quinze vezes no mesmo bairro,
acha que não tem um momento melhor que esse para isso ser selecionado. Bairro Volta do
Umbigo e você vê dois pedidos que a quantos anos não é atendido, imagina um de nós
morando num bairro onde não tem sinal de TV se a gente não puder ter uma TV a Cabo,
disse que acha que isso tem que de uma vez por todo ser solucionado. O Vereador disse
ainda que voltando à indicação que apresentou, disse que é de suma importância, não é um
investimento alto para o Município e a Fundação Carlos Chagas faz todo levantamento
de posicionamento de câmeras e necessidades. O Vereador disse ainda que acha muito
importante isso e que a indicação foi protocolada no dia 31, quando o administrativo aqui
da Câmara começou a funcionar veio e protocolou e que não está nada mais fazendo que
repetindo a indicação, que ela foi lida ano passado aqui também. Disse ainda que se pegar
esse período e olhar quantos crimes aconteceu aqui, não está falando de homicídio não, a
gente soube de roubos, invasão em domicílios, e isso aumentam a nossa responsabilidade e
se a gente não alerta e se o serviço público e o Poder Executivo não tomam providências, a
nossa responsabilidade vai aumentando e a gente passa a ser acusado e nós temos
responsabilidade. Tivemos aqui perto roubo de uma caminhonete, dentro do Município de
Macuco, numa propriedade dentro do Município de Macuco, tivemos outras propriedades
na zona rural que também foi assaltada, tivemos aqui domicílio invadido e espancamento
e fora o que a gente não sabe, e na maioria desses acontecimentos não sofrem registros e é o
que a polícia mais reclama porque não entram nas estatísticas, aí dá para Macuco como o
Município que só mata e que aqui não tem assalto e não tem espancamento. Disse que
acha muito importante estar todos unidos, e que faz parte da Comissão de Segurança
Pública e com muito orgulho disse que deixou sua marca nessa Casa e que foi ele que
apresentou essa mensagem aqui para ser lida e que mais uma Comissão Permanente que
tem aqui e que acha que devem levar isso em frente. O Vereador disse ainda que devemos
unir e pedir isso aí, disse que isso não é iniciativa sua e que apenas lembrou e isso é serviço
de todos para apresentar aqui. Acha que tem que de uma vez por toda dar uma solução
sobre isso, hoje na verdade nós estamos sendo monitorado pelo comércio, todo comércio
aqui tem três, quatro câmeras, no Davi lá em baixo tem, no Zé da Angola tem. O Vereador
disse que Sena esses dias descobriu um roubo de mesa pela câmera do Zé da Angola. O
Vereador disse ainda que todos têm que tomar uma iniciativa sobre isso e que são nessas
horas é que aparece o serviço, o dia a dia do Vereador, então pede a união de todos os
colegas para que de uma vez por toda possam dar jeito nisso, 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

Resolução Nº011/17 da Mesa Diretora que dispõe sobre “Estabelece Normas de
Funcionamento da Câmara Municipal De Macuco e dá outras providências” a Comissão
de Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou a Indicação Nº771/17 do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, as Indicações Nº775/17 e Nº780/17 do Vereador Diogo
Latini Rodrigues, a Indicação Nº798/17 do Vereador João Batista da Silva Martins, a
Indicação Nº831/17 do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, a Indicação
Nº834/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira, a Indicação Nº840/17 do Vereador
Alberto de Oliveira Herdy, as Indicações Nº842/17 e Nº843/17 do Vereador Júlio Carlos
Silva Badini ao Chefe do Poder Executivo. 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__________________________.

