Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCCLXIX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
28 de fevereiro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2018, realizou-se a Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Macuco, localizada na Travessa Mercedes Monteiro Machado
nº43, na cidade de Macuco, neste Estado. Presente todos os Vereadores. A Ata da Sessão
anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A
palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso
da palavra no Pequeno Expediente o Presidente solicitou a Secretária Geral para 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, Orçamentos e Fiscalização Financeira e Comissão de Obras Públicas e Serviços
Urbanos referente ao Projeto de Lei Nº008/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe
sobre “Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário e dá
outras providências”, Indicação Nº1019/18 de autoria dos Vereadores Diogo Latini
Rodrigues e Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1020/18 de autoria do
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1021/18 de autoria do Vereador
Diogo Latini Rodrigues e do Comunicado NºCM266470/2017 do Ministério da
Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A palavra foi
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que gostaria de acrescentar na justificativa das
duas indicações apresentadas em relação as ruas no bairro Nova Macuco que acha que
todos estão sabendo que ao longo de vários anos o problema persiste no bairro e na verdade
é uma reivindicação dos moradores e hoje mesmo se forem lá ver vão ver a quantidade de
barros que a chuva traz para dentro das ruas. Disse que lá tem entre a Rua Isabel da
Costa e a Rua Lucy Faria um prédio no meio da rua e que todos podem ir lá ver que ele
está constantemente sendo lavado porque os carros passam e jogam a água com lama em
toda parede e ali são várias casas que passam, por isso tem mais o constrangimento de
estar passando em barro para chegarem nas residências. Disse que acredita que sem ter
entendimento e pouca experiência nesses casos de escoamento que poderia ser feito como
hoje manilhas com diâmetros maiores e que acredita que resolveria, porque pela informação
que tiveram lá são manilhas muito pequenas. Disse que acredita que resolveria e que não
está aqui apresentando solução só está fazendo um pedido e também o esgoto de lá tem

uma parte que hoje segundo os moradores está também escorrendo a céu aberto e isso tudo
devido a falta de escoamento, porque desce a rua e de repente ela começa a subir e falta
queda, então pede também uma solução quanto a isso. Disse que acredita que vão olhar
com carinho aquela situação. Disse que quanto ao patrimônio, Rural Parque, o Parque de
Exposição Rodrigues Lutterbak que é um patrimônio que dá orgulho a todos, pois é um
lugar de visitação, um lugar onde tem serviços públicos e que na verdade a limpeza ocorre,
mas a manutenção ela se torna mais importante do que a limpeza. Disse que numa época
dessa se limpa e com quinze dias já está precisando de limpeza novamente e pelo que foi
informado esse prazo tem passado e a quantidade de servidores também. Disse que é um
período que toda a administração requer vários funcionários e que sabem disso, muitas das
vezes o quadro pode ser pequena então não consegue se atender e acabam priorizando
outros atendimentos, mas o pedido que faz é que se priorize o patrimônio, que seja
constantemente limpo e o quadro de servidores de lá não existe porque só tem uma pessoa
responsável e não é serviço braçal é um serviço administrativo, então queria que fosse
tomada providencias se houver possibilidade. O Vereador disse que outro assunto também
é quanto ao Projeto de Lei apresentado pelo Executivo quanto a criação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, justamente a preocupação
de todos quanto aos produtores da agricultura familiar, é justamente isso, é esse carinho e
atenção que os pequenos produtores aderiram ao programa do Ministério de
Desenvolvimento Agrário quanto ao PRONAF e outras linhas de créditos que tem por aí
e que isso é muito importante, a estrutura montada e apresentada pelo Prefeito muito
importante também, vários segmentos da sociedade civil, de empresas públicas e privadas
como a cooperativa e CCA muito importante, representante dessa Casa Legislativa, as
agências bancárias também vão ser representadas, então acha que isso é uma avanço
quanto ao cuidado e carinho com os pequenos produtores, produtores da agricultura
familiar, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse só
para acrescentar sobre a indicação que apresentou junto com o Vereador Cássio Daflon em
relação ao Rural Parque o qual o amigo Relo que é servidor e que divide suas tarefas tendo
que fazer em outros lugares e acaba dando uma ajuda ao Diretor do Parque de Exposição,
mas que as vezes não consegue sozinho pela dimensão e extensão do parque manter tudo
limpo, mas tem certeza que essa indicação chegando ao prefeito vai estar analisando e
estar aí ajudando esse setor que precisa. Disse que com relação a outra indicação que
apresentou sobre o profissional de Educação Física para que se retorne as aulas de
natação do Projeto Nadar Feliz da piscina semiolímpica. Disse que Macuco é um dos
pouco municípios do interior do Estado que tem uma piscina semiolímpica que pode
ofertar para população gratuitamente essa prática de modalidade esportiva. Disse que
está falando pela experiência que teve na oportunidade que foi secretário e esse programa
está já encerrando o mês de fevereiro e há dois meses ainda não estão acontecendo em
virtude de não terem um professor para reiniciar as aulas esse ano. Disse ainda que
gostaria de salientar que o município dispõe de quatro servidores concursados no quadro

da Secretaria Municipal de Educação e na época em que era secretário em parceria com a
então Secretaria de Educação, três desses servidores atendia as escolas municipais e
conseguiam manter a carga horária nas escolas sem que atrapalhassem as aulas de
educação física das escolas e um desses servidores era deslocado para atender a demanda
do Parque Aquático, que por sinal se abrir com a quantidade de vagas para a população
em geral, não só para as crianças que estudam na escola municipal mas enfim, para todos
que moram e residem no município de Macuco, isso dá uma base de quase trezentas
crianças por dia praticando a natação. Disse que o que o deixa preocupado é que são dois
meses gastando material para o tratamento da água da piscina, cuidando e as crianças não
tendo a oportunidade e também por não ter a piscina aquecida e já está quase se
aproximando de abril, maio e começa a época de inferno e praticamente esse primeiro
semestre já está indo embora e as crianças não estão praticando, mas não está só
preocupado com relação a parte das crianças na prática esportiva, mas também e que
gostaria de testemunhar que muitas crianças que participam desse programa são crianças
que trabalham e auxiliam seus trabalhos para tratamento de bronquite, asma, alguns tipos
de doenças que a natação pode contribuir e até mesmo para algumas recuperações em casos
fisioterápico, lesões, enfim, então fica esse apelo para que possam estar conseguindo
recolocar um profissional nessa área. Disse que se coloca a disposição da Secretária de
Educação, Secretário de Esporte e que hoje até falou com o Secretário de Esporte sobre
esse caso para que pudessem juntos achar uma melhor sugestão para que pudessem voltar a
atender as crianças, até porque sabem que é um dos projetos mais valiosos na Secretaria de
Esporte, porque poucos municípios conseguem ofertar gratuitamente essa modalidade aqui
na região e que fica aqui seu apelo e seu pedido através da indicação. Disse também para
encerrar com relação ao Conselho de Desenvolvimento Rural, projeto por sinal muito bem
elaborado e que teve a oportunidade de estar lendo e que gostaria que no projeto os dois
representante do Legislativo que vai estar participando desse Conselho e que na
oportunidade sabe que alguns aqui tem algumas ligações em determinadas áreas, mas
sugere que o Vereador Cássio e o Vereador Romulo pudessem estar participando mais
próximo, pois são área que os colegas atuam e isso fortalece o Poder Legislativo e que
também podem estar auxiliando e trazendo boas informações para essa Casa que na
verdade sempre tocam que tem que trabalharem muito em união e isso podem estar
ajudando. Disse que é só sua opinião e não está determinando nada aqui. Pediu aparte o
Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que se preocupam muito com o produtor
rural, mas o que vem debatendo e que roda aí é que o produtor está precisando mais é de
maquinário. Disse que vem tempo de silagem e o produtor tem sido atendido, mas tem
muito produtor que está tendo dificuldade de ser atendido e que tem que manter uma
igualdade para todo produtor, porque isso atrapalha até como Vereador e já com relação
ao esporte, a piscina, como também o jiu jitsu, futebol, percebe que a carência maior é com
relação a pessoas qualificadas. Disse que tem as pessoas qualificadas no município, mas
que poderiam ter muito mais. Disse também que tem que fazerem um trabalho em

conjuntos com os vereadores para estarem alcançando essas crianças, adolescentes
trabalhando eles para a vida, para que o município tenha profissionais de sobra para
atenderem as demandas do lugar, concluiu. Pediu aparte o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual disse que quanto a piscina gostaria de falar que até a parte da saúde pública
com relação a reabilitação, recuperação de indivíduos, de pessoas quanto acidentes,
traumas e que na verdade tinha uma direção para o município ter uma área específica para
isso e infelizmente não conseguiram, mas quanto a isso tudo bem, são visões que a
administração tem e que não estão aqui recriminando nada, mas seria importante também
que a piscina não ficasse só um período com criança, porque a princípio ouve uma locação
que a piscina também seria para recuperação de pessoas com problemas de saúde, quanto a
postura, então acha importante se o município pudesse fazer isso e pessoas também que
orientasse as pessoas que usam a piscina nessa área de recuperação. Disse também quanto
ao que o colega Vereador Romulo colocou quanto a equipamento e o uso que o produtor do
município tem o mesmo direito que qualquer produtor não se colocando em relação a
quantidade de terra, de produção, nada disso, produtor é produtor, ele não pode ser visto
com interesse político, mas que infelizmente atravessam isso em qualquer lugar do
território de Nacional, isso não é só em Macuco, mas acha que a princípio tem que se
educar quanto a isso e que achou muito importante a colocação do colega vereador Romulo
fez quanto ao maquinário, porque são poucas coisas que ao produtor tem se oferecido,
concluiu. O Vereador Diogo Latini fez suas considerações finais agradecendo a cada
colega vereador, 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. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira e Comissão de Obras
Públicas e Serviços Urbanos referente ao Projeto de Lei Nº008/18 de autoria do Poder
Executivo em Única Discussão e Votação o quais foram aprovados por unanimidade. Em
seguida colocou o referido Projeto de Lei em Tela em sua Primeira Discussão e Votação o
qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida o Presidente
encaminhou as Indicações Nº1019/18 de autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues
e Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1020/18 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº1021/18 de autoria do Vereador Diogo Latini
Rodrigues 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__________________________.

