Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCCXCIV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
06 de junho de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos seis 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 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. 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 do Projeto de Lei Nº006/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda
Filho que dispõe sobre “Proíbe o plantio do “Ficus Benjamin” nas praças, vias e
logradouros públicos na área urbana do Município e dá outras providências”, do
Requerimento Nº244/1818 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o
qual requer, na forma regimental, que seja concedido Moção de Aplausos ao Judice
Escritório de Advocacia pela importância dos profissionais para a manutenção dos
direitos dos cidadãos, da Indicação Nº1102/18 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto
da Silva Oliveira e Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1103/18 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues e do Comunicado NºCM028828/2018 do Ministério da
Educação - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A palavra foi franqueada
no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho
o qual esclareceu e pediu o apoio dos colegas Vereadores na aprovação do Projeto de Lei
que é de conhecimento de todos o transtorno que esse tipo, espécimes de árvore está
trazendo para o município de Macuco, que muito dinheiro público foi gasto com a
recolocação dessas árvores, entupimento de galerias de esgotos. Pediu o apoio e atenção
dos colegas na aprovação do Projeto que será muito importante para o Município. Falou
sobre o requerimento Nº244/18 onde pediu uma moção de aplausos para a empresa Judice
Escritórios de Advocacia e que com exceção do Vereador Diogo Latini e o Vereador Cássio
Daflon todos conhecem o escritório, inclusive o Dr. Mauricio o procurador da Casa faz
parte. Falou que Dr. Wilson assessorou sua campanha e de demais colegas, então é de
conhecimento de todos o trabalho, o empenho que foi dedicado a eles na campanha e que
gostaria da atenção dos colegas na questão do requerimento, concluiu. Fez uso da palavra

o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual justificou sobre a indicação que apresentou e
que está até reapresentando a indicação com relação ao Raio-X, pois essa indicação
apresentou no ano passado, há mais ou menos nove meses atrás e que mais uma vez pede a
Secretaria de Saúde, ao Prefeito uma atenção com relação ao equipamento. Disse que até
hoje ainda o munícipe de Macuco tem que sair do município, se deslocando para algum
outro setor com serviços terceirizados, para que possam ser atendidos com esse exame de
Raio-X, exame que é um dos primeiros que geralmente quando se chega ao pronto
atendimento o médico solicita e todas as vezes esse exame é com urgência e as vezes além
de ter que pegar o pedido, ainda tem que ir ao posto de saúde para que seja autorizado e
depois arrumar um transporte que muitas das vezes os carros se encontram ocupados com
os tratamentos de longa distancia e as vezes essas pessoas ficam vários dias para poderem
realizar esse exame, porque é feito fora do município. Em seguida pediu uma atenção com
relação a esse equipamento e explicou que o município já possui esse equipamento para
tentarem colocar ele de volta ao funcionamento, porque com isso o município vai
economizar no serviço terceirizado, vai economizar no transporte daqueles que utilizam o
veículo do município para esses deslocamentos, principalmente as ambulâncias nos
momentos de emergências que as vezes são ocupadas para transferir um paciente para tirar
Raio-X e que fica na ausência e que pode ser necessitada em alguma emergência e o carro
está esperando o paciente no Raio-X. E sobre a outra indicação disse que assinou junto
com o Presidente Carlos Alberto o qual apresentou a ideia e que teve estudando sobre o
assunto solicitando também a saúde para que faça esse trabalho para inserir o município
no projeto Brasil Sorridente, um projeto voltado para a saúde bucal onde todo custo é pelo
Governo Federal através do Sistema Único de Saúde, então um dos primeiros passos é
levar essa proposta ao Conselho Municipal de Saúde para ser aprovado pelo conselho e em
seguida os técnicos estariam fazendo o cadastramento junto ao Ministério de Saúde para
que esse recurso possa chegar ao município. Disse ainda que é um projeto que atende hoje
mais de quatro mil municípios no país e que muita das vezes o recurso, a oportunidade
existe, mas falta muitas vezes a busca, a procura e até mesmo a vontade de estar podendo
fazer esse cadastro, correndo atrás, ligando, mandando e-mail, cadastrando no sistema,
porque infelizmente hoje a burocracia é muito grande e só consegue aqueles que buscam,
que correm atrás, que lutam. Disse que é mais um programa do Governo Federal que o
município ainda não possui e que pode ter a oportunidade de conquistar e fazer com que
esse pré-requisito sejam cumpridos e que o município possa ser agraciado com esse
programa que é muito parecido com o sistema de cadastramento do CRAS e do próprio
CREA o qual até fez uma indicação pedindo que o município solicitasse o CREA a
Assistência Social do Governo Federal, porque são projetos mantidos para o município
com recursos federais, então acredita que esse projeto Brasil Sorridente vai ajudar e vai
estar ampliando muito o trabalho da saúde bucal que é feito no município com
profissionais que já atendem nos PSFs, no Posto de Saúde, mas ele pode ter uma melhora

muito grande, um grande desenvolvimento nessa área com a aquisição desse projeto Brasil
Sorridente. Em seguida aproveitou e parabenizou o Vereador José Estefani não só pelo
requerimento mais também pelo projeto de lei e disse que o colega pode contar com ele na
aprovação e apoio desse projeto, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da
palavra no Grande Expediente o Presidente disse que só para reforçar as palavras do
Vereador Diogo que esse projeto Brasil Sorridente e tem até que agradecer a parceria da
ideia com Diogo, mas que a ideia veio a partir da Doutora Lucia que trabalho no
município e que deu essa ideia e disse que seria bom para Macuco. Disse ainda que para
ser ter ideia que aqui na região, Nova Friburgo não tem possuiu esse programa, Cordeiro e
Cantagalo também não tem, então é um projeto todo custeado pelo Governo Federal e que
para Macuco ou para a região no caso de próteses, que vão estender para outros
municípios e que Macuco vai ser o centro disso se conseguirem instalar esse projeto no
município e foi como o Vereador disse que tendo um pouco de boa vontade e correr atrás
disso, acha que conseguem. A principio disse que achava que isso era para município acima
de quarenta mil habitantes, mas isso não tem no projeto e viram que cabe aqui no
município de Macuco e que estarão enviando para o Poder Executivo e que os colegas
Vereadores ajudem também, porque será bom para todos. Com relação ao Raio-X disse que
é uma indicação muito boa, porque sofrem muito com falta desse aparelho e com essa falta
só vai aumentando o custo para o município e para todas as pessoas que necessitam. Com
relação ao Vereador Jose Estefani parabenizou pelo projeto e disse o projeto é muito
proveitoso com relação a esses tipos de árvores e como muitos dizem que não é árvore e que
é uma praga aqui no município, porque quem teve a ideia de plantar essa árvore teve a
infelicidade muito grande não só desse tipo mais as ipês que foram plantadas debaixo da
rede elétrica, pois a pessoas que fez não pensou muito na época dos transtornos que
ocorreria a longo do tempo. Disse que espera que isso seja resolvido da melhor maneira
possível, concluiu. Em seguida o Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou o
Projeto de Lei Nº006/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho as
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Meio Ambiente. Em seguida
colocou o Requerimento Nº244/1818 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda
Filho em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida
pediu a Secretária Geral que fizesse a confecção da referida Moção. Encaminhou as
Indicações Nº1102/18 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Diogo
Latini Rodrigues e a Indicação Nº1103/18 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__________________________.

