Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCCXCIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
04 de junho de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quatro dias do mês de junho 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 Ederson Araújo de Souza. 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, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e
Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº013/18 de autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de
R$73.312,36 as dotações constantes no orçamento do Município de Macuco no exercício
de 2018”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e
Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº014/18 de autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de
R$155.000,00 as dotações constantes no orçamento do Município de Macuco no exercício
de 2018”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e
Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº015/18 de autoria do Poder Executivo
que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de
R$49.760,00 as dotações constantes no orçamento do Fundo Municipal de Assistência
Social no exercício de 2018”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição,
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e
Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº016/18 de autoria
do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$67.305,51 as dotações constantes no orçamento do Fundo
Municipal de Assistência Social no exercício de 2018”, do Requerimento Nº243/18 de
autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco o qual requerem, na forma

regimental, que seja concedido Moção de Aplausos a Igreja Assembleia de Deus em
Macuco, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade”, da Indicação
Nº1098/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1099/18
de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1100/18 de autoria
do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1101/18 de autoria do Vereador
Romulo da Silva Oliveira e do Ofício Gab. Nº0080/18 do Poder Executivo. A palavra foi
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva
Oliveira o qual disse que veio a tribuna parabenizar o Vereador Cássio Daflon pela
indicação com relação a reciclagem e que achou bem legal, bem importante e propôs aos
colegas vereadores que poderiam se reunir para conversarem sobre a coleta do lixo seco e
que poderiam incentivar os moradores, os munícipes para separarem o lixo orgânico do lixo
seco, pois tem no município pessoas que contribuem muito com isso indiretamente e um
desses é o Lino morador do bairro Reta que tem sua criação de porcos e que recolhe a
lavagem. Disse ainda que para quem não tem muito entendimento do assunto acha que é
uma coisa pequena, mas o que Lino faz contribui muito para com o município, porque no
momento que o sujeito vai e recicla o lixo onde são encontrados restos de comidas, dejetos,
lavagem, isso ajuda muito na separação para se reciclar. Disse que se conseguissem se
reunir, sentar e bater um papo e elaborar alguma coisa com relação ao assunto para
passarem a produzir lixo seco, conscientizando os moradores. Disse que sabe que isso é a
longo prazo, mas que poderiam dar início a essa questão. Pediu aparte o Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira o qual agradeceu ao Vereador Romulo pela colocação e disse que
dentro do objetivo dessa indicação que na verdade tem dentro da zona urbana, dentro do
perímetro urbano coletas de lixo que são depositados dentro e próximos a residências, tem
depósitos de lixos perto de açougues, perto de mercado, mas que não está aqui de forma
alguma, que na verdade nem ia justificar, nem ia na tribuna para poder justificar, mas
como o colega Vereador falou sobre o assunto e que na verdade não quer que mexem em
nenhum deles, que não é seu intuito e nem objetivo, que o seu pensamento com essa
cooperativa é para que ela dê um direcionamento para os catadores de lixo e esse é um dos
objetivos. Disse ainda que outro objetivo seria o desenvolvimento social, porque são
pessoas que são excluídas, que quando se fala em catador de lixo logo se exclui eles e muita
das vezes são consideradas como pessoas anormais, então um dos objetivos da cooperativa
seria dar várias direções aos catadores e que acha que o município tem condições de
escolher um lugar para ser reciclado, onde cada catador teria um espaço ou local, lote para
eles poderem explorar o lixo. Disse que não está aqui e que não quer que amanhã saia
comentários e que deixa bem claro que não quer que mexam com ninguém, que podem ficar
o tempo que quiserem, mas acha que primeiro tem que ter essa cooperativa para depois sim
tirar eles dali. Disse que tem na entrada de Macuco um rapaz que faz um trabalho bonito,
mas num local errado, trabalho lindo que faz a ano, ensina e tem pessoas que aprenderam
aproveitar o lixo com ele. Disse que acha válido e que não quer tirar ninguém, que sua

ideia não é de mexer com ninguém, mas que primeiro consigam dar direção a essas pessoas.
Disse também que não sabia de Lino e que de uma forma ou de outra ele está ajudando
sim. Agradeceu aparte ao colega e concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da
palavra no Grande Expediente o Presidente disse que gostaria de acrescentar a respeito da
indicação do Vereador Alberto Herdy sobre o carro exclusivo para atender os pacientes
com HIV, que achou muito válido, porque hoje vê não só em Macuco mais em outros
municípios também um pouco de descaso com alguns pacientes ou senão com todos. Disse
que teve um problema sério no final de semana com um paciente, mas que graças a Deus
conseguiu resolver, mas que a coisa até agora não foi esclarecido, pois tinham dois
pacientes em Niterói/Rio de Janeiro com doenças graves, precisando vir para Macuco e
não conseguiram buscar esses paciente que já estava a quinze dias e a mãe do paciente já
estava com poucas roupas e com a falta do combustível que dificultou também e que
entende isso, mas na quinta-feira já tinha restabelecido o combustível e não conseguiram
resolver junto com a prefeitura. Disse ainda que fique bem claro e que não está criticando
A ou B, mas esse entendimento tem que existir com pessoas que estão a frente de
determinados setores de trabalhos, que estão ali para atender pessoas, pacientes
principalmente com doenças graves. Disse que na sua concepção como pessoa, ser humano,
achou que faltou entendimento e principalmente respeito com o paciente. Quanto a
indicação do Vereador Cássio Daflon parabenizou e disse que é válido e que vê essas
pessoas que fazem o recolhimento dos lixos para reciclar e que essa cooperativa seria muito
válida. Quanto a indicação do Vereador Diogo Latini disse que é válido também e que o
Vereador está de parabéns pela indicação, mas vale lembrar que quando consertar o carro
da guarda esse carro tem que permanecer exclusivamente na guarda, que não adianta
porque o carro é uma caminhonete atender A ou B e até mudança com o carro foi feito nos
outros mandatos e até nesse, acha que consertando o carro para que não gere esse tipo de
problema para atender o setor, o carro tem que permanecer na guarda. Disse que o
Vereador citou em off que teve guarda municipal carregando placas nas costas nesse final
de semana para fechar a rua, que isso é feio para o município e que a pessoa está ali para
trabalhar e não obrigado a fazer isso. Parabenizou o Vereador Romulo pela indicação
também e disse que acha que o checklist que é feito no carro e como é motorista concursado
da Prefeitura de Macuco, isso é obrigação do motorista, do condutor, mas que não pode
deixar de ser acompanhado pelos responsáveis do setor e que o motorista tem sua
obrigação, tem que zelar pelo setor de trabalho, mas tem que existir um acompanhamento
do setor um responsável ou oficina ou chefe do transporte o que for, alguém tem que
acompanhar isso, concluiu. Em seguida o Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou
os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social
referente aos Projetos de Lei Nº013/18, Nº014/18, Nº015/18 e Nº016/18 ambos de
autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por

unanimidade. Por se tratarem de Projeto de Lei em Regime de Urgência colocou os
Projetos de Lei em Tela em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por
unanimidade. Colocou a Redação Final dos referidos Projetos de Lei em Única Discussão
e Votação os quais foram aprovados por unanimidade e foram a sanção. Colocou o
Requerimento Nº243/18 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida pediu a
Secretária Geral que confeccionasse a referida Moção. Encaminhou as Indicações
Nº1098/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº1099/18 de
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1100/18 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº1101/18 de autoria do Vereador
Romulo da Silva Oliveira 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__________________________.

