Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCCXC da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
21 de maio de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e um dias do mês de maio 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. Ausente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. A Ata
da Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por
unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra o
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de deixar um agradecimento de
público ao Deputado Marco Antônio Cabral pelo empenho na conquista do recurso extra
orçamentário através do Ministério da Saúde no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais)
para aquisição de uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde. Disse ainda que
o dinheiro já se encontra na conta da Prefeitura e que acredita que nos próximos dias deve
estar sendo já licitada para que possa estar ajudando o setor do pronto atendimento que
tanto necessita no momento. Disse também querer deixar registrado a visita do Deputado
Estadual Thiago Pampolha nesta Casa na última sexta-feira onde alguns colegas o
ajudaram a recepciona-lo e que desde já agradece. Disse que foi um dia muito importante
para o Município que além da visita na Casa também fez uma visita na Cooperativa
Regional Agropecuária, fez uma visita na Associação Pestalozzi e também uma visita
técnica junto com o Prefeito Bruno Boaretto no campo de grama sintética que vai ser
inaugurado na próxima quinta-feira que foi também uma obra destinadas com recursos do
Deputado Thiago Pampolha através da Secretaria de Esporte do Estado e ela vai ser
inaugurado junto com o Centro Poliesportivo que está sendo complementado com recursos
próprios do Município com mais três quadras de areia e todo o alambrado e iluminação
completa das duas áreas. O Vereador disse ainda que gostaria também de estar
parabenizando o Prefeito pela parceria, iniciativa e o pensamento em poder estar
engrandecendo esse setor. É mais uma área esportiva onde vão tirar crianças e jovens das
ruas dando a elas oportunidade de se praticarem esportes, são áreas destinadas ao lazer,
mas com o empenho e todo o trabalho que a Secretaria de Esporte do Município possa
também desenvolver competições nesse setor. Disse ainda que gostaria também de deixar
seu agradecimento e parabenizar com todo êxito a Secretaria do Macuco Esporte Clube
que se tornou campeão da Supercopa Noroeste de Futebol, título inédito para o Município

e que tem certeza que cada Vereador presente esteve acompanhando durante esses três
meses essa competição. Disse que iniciaram o campeonato no dia vinte e cinco de fevereiro
e que teve a oportunidade de estar muito próximo dos jogadores, da comissão técnica,
ajudando da forma que podia estar ajudando e que os todos os colegas também tiveram
ajudando e que tiveram presentes em muitos jogos, e foi um dos grandes destaques e elogios
que receberam em todas as cidades que passaram. Em muitas cidades pessoas diziam que
foi muito legal ver o Prefeito envolvido, vereadores envolvidos, diretoria do clube
envolvidos, todos envolvidos em prol ao futebol, ao esporte e que isso foi importante para
o Município. Foram elogios saudáveis, importantes e bons o qual fizeram com que a
equipe mesmo classificando num grupo muito difícil na primeira fase, sendo na primeira
classe o último time a se classificar em número de pontos, mas fizeram com que a equipe de
Macuco passassem das quartas, passassem na semi e conseguisse reverter um resultado
negativo da primeira partida na final com a grande atuação no jogo de ontem. O Vereador
deixou todo seu agradecimento a Diretoria do Macuco Esporte Clube, aos jogadores, a
comissão técnica que por muitos jogos foi muito cobrada e que ainda tiveram eleito o
Geovani o melhor treinador da competição. Tiveram dois jogadores da equipe fazendo
parte da Seleção do Campeonato, o lateral esquerdo Caco e o meio Leo Rocha, tiveram a
revelação do campeonato o jogador Pablo que recebeu o prêmio na final da competição e
que tiveram ainda corrigido hoje pela organização o atleta Leo Rocha empatado com Jessé
o artilheiro da competição com sete gols, então Macuco além de ser campeão ainda levou
vários prêmios individuais tendo também o goleiro Dodô recebendo também o prêmio como
paredão da Supercopa, o melhor goleiro, o goleiro que mais recebeu votação durante os
dozes jogos da competição sendo eleito. Disse ainda que o Município recebeu os jogadores,
a população abraçou a causa e na segunda-feira Macuco amanheceu vermelho, preto e
branco, a cidade está toda em festa e sabe que muito jogadores hoje pela manhã tinham
seus compromissos de trabalho, mas foi difícil não pensar na conquista e que as vezes fala
até um pouco emocionado porque é uma conquista que muitos que os dezesseis times
queriam e que tinha até time do Espírito Santos. Macuco pela primeira vez participando
dessa competição e chegando a esse patamar e que tem certeza que ano que vem vai
carregar um peso muito grande, pois muitos vão querer além de ganhar do atual campeão
também fazer que muitos tentaram e fizeram com o Carmelo que foi o campeão ano
passado não deixando nem se classificar na primeira fase, então que o trabalho seja
dobrado para que no ano de 2019 possam também terem esse grande êxito. Disse também
que gostaria de exaltar e parabenizar a participação de todos os torcedores e que falou em
duas oportunidades nesta Casa sobre os jogos e a torcida realmente ajudou muito durante
cada jogo da competição. Sabem que tem muito torcedores que fazem a liderança, o
movimento de organização e que foram fundamentais, mas o empenho de todos e a
participação fizeram com que o diferencial da torcida fosse a presença em grande número
de torcedores, todos cantados os noventa minutos, apoiando o time, cobrando na hora que

tinha que cobrar, comemorando na hora que tinha que comemorar e acima de tudo,
respeitando os adversários e os torcedores, porque por mais que tiveram objetos jogados no
gramado, as vezes palavrões, mas em nenhum jogo teve briga, agressão e isso mostra o
respeito, atitude de um povo humilde, trabalhador que são o povo de Macuco, que se
empenhou e dedicou a cada domingo para poderem estar nos jogos apoiando. Cada um
comprou suas camisetas, seus ingressos para poderem estar assistindo os jogos e apoiando,
então o que fica é esse legado de uma grande competição de um título muito importante e
de uma programação muito bem elaborada e cumprida pelo Macuco Esporte Clube e que
mais uma vez parabenizou a todos pela parceria, pois tiveram a ajuda de muitos e que não
foi só o Macuco Esporte Clube sozinho. Parabenizou mais uma vez a Prefeitura
Municipal e a todos os colegas vereadores que entram juntos na causa independente de
estar ou não diretamente indo a todos os jogos, mas estavam torcendo, participando,
frequentando os movimentos e assistindo os jogos. E também deixou seus agradecimentos e
seu respeito a Associação Esportiva Noroeste na pessoa do Marcio Monsato presidente da
associação e disse que primeiramente porque os convidou e que vez muita questão que
participassem nesse ano e que já tinham sido convidado no ano passado mais era um ano
muito difícil porque era o primeiro ano de uma nova gestão de um Governo Municipal e o
Clube sabia que sozinho não ia conseguir participar, então isso foi tudo planejado para
que em 2018 pudessem participar. O vereador disse ainda que já tem a participação
garantida esse ano na Recopa e que nem conseguiram divulgar ainda que a Recopa é
campeão da Supercopa contra o campeão do Sub23, ela é disputada em duas partidas no
final do ano, então Macuco vai disputar a Recopa da Supercopa Noroeste e que vai
definir no final do ano o campeão do ano das principais competições dessa associação.
Disse que mais uma vez fica seu agradecimento, seus parabéns a todos os jogadores, aos
jogadores da casa, aos jogadores de fora que vieram colaborar vestindo a camisa do Clube
com muito amor e levaram para dentro de campo todo o empenho e foram exemplos para
muitas crianças que hoje querem ser um Leo Rocha, um Felipe, um Dodô, querendo ser o
Caco, isso é exemplo e é legado que esse campeonato vai deixar para as crianças do
Município, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno
Expediente o Presidente antes de solicitar a Secretária para fazer a leitura do Grande
Expediente disse que foi louvável a participação do Macuco Esporte Clube no
Campeonato e que vale ressaltar também o apoio de toda a população e toda a torcida
jovem. Deixou também seu agradecimento ao Prefeito Bruno Boaretto por ter comprado a
ideia, ter se engajado junto e a todos os torcedores de outros municípios que são de
Macuco que vieram para ajudar e que isso ajudou a unir um pouco mais o município e no
mais parabenizou a diretoria do Macuco Esporte Clube, a todos os jogadores, a todos os
torcedores e a todos que ajudaram direta e indiretamente. Disse ainda que a organização
do campeonato, como o Vereador Diogo disse muito bem, merecem todos os elogios na
organização do campeonato e na ideia do campeonato, mas conversando com o presidente

do Campeonato Marcio Monsato que acabou confessando sobre alguns critérios com
relação as torcidas que vão ser corrigidas para o ano que vem e reconheceu de fato como
Macuco foi a melhor torcida do campeonato, mas por causa de alguns critérios que
também não entrou em detalhe e se explicasse não conseguiria entender porque Macuco
não ganhou como melhor torcida, mas isso serviu para aprendizagem para que no próximo
campeonato Macuco seja Bicampeão e ganhe como a melhor torcida também. Parabenizou
a todos por mais essa conquista, concluiu. Em seguida solicitou a Secretária Geral para
que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Decreto
Legislativo Nº007/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy que dispõe sobre
“Concede Medalha de Mérito Cultural Prefeito José Carlos Boaretto ao Sr. Damião
Gomes da Silva”, do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao
Projeto de Decreto Legislativo Nº016/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira
Herdy que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. Evandro
Rodrigues Werneck”, do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente
ao Projeto de Decreto Legislativo Nº017/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira
Herdy que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Exmo. Deputado
Estadual Sr. Renato Cozzolino Neto”, do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação referente ao Projeto de Decreto Legislativo Nº023/18 de autoria do Vereador
João Batista da Silva Martins que dispõe sobre “Concede Título de Cidadã Macuquense a
Srª. Sara Simone Pinheiro de Lacerda”, do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação referente ao Projeto de Decreto Legislativo Nº024/18 de autoria do Vereador
Ederson Araújo de Souza que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr.
Amaury da Silveira Tavares”, do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
referente ao Projeto de Decreto Legislativo Nº027/18 de autoria do Vereador Ederson
Araújo de Souza que dispõe sobre “Concede Medalha Desembargador José Cortes Júnior
ao Dr. João Margarido Daflon”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº029/18 de autoria
do Vereador Ederson Araújo de Souza que dispõe sobre “Concede Título de Cidadã
Macuquense a Srª. Miralda Araújo de Souza”, da Indicação Nº1093/18 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, do Ofício DC 001/2018 do Departamento de Cultura –
Secretária Municipal de Educação e do Ofício Nº004/2018 da Secretária Municipal de
Administração – Departamento de Patrimônio Público. A palavra foi franqueada no
Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no Grande
Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou os Pareceres Favoráveis da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação referentes aos Projetos de Decreto
Legislativo Nº007/18, Nº016/18 e Nº017/18 ambos de autoria do Vereador Alberto de
Oliveira Herdy, o Projeto de Decreto Legislativo Nº023/18 de autoria do Vereador João
Batista da Silva Martins e aos Projetos de Decreto Legislativo Nº024/18 e Nº027/18
ambos de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza em Única Discussão e Votação

os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou os Projetos de Decretos Legislativos
em Tela em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade.
Colocou a Redação Final dos referidos Projetos de Decretos em Única Discussão e
Votação os quais foram aprovados por unanimidade e foram a publicação. Em seguida
encaminhou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Decreto
Legislativo Nº029/18 de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza. Encaminhou a
Indicação Nº1093/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues ao Chefe do Poder
Executivo. Deferiu o pedido do Ofício DC 001/18 do Departamento de Cultura o qual
pediu o espaço físico dessa Casa nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de junho de 2018 para a
realização da Exposição Macuco Arte Sacra. Em seguida o presidente pediu a Secretária
Geral que comunicasse o deferimento ao departamento responsável. 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__________________________.

