Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMIV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
15 de agosto de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quinze dias do mês de agosto 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. Presentes 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 que quisesse fazer 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 Nº008/18
de autoria dos Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Cássio Avelar Daflon Vieira
que dispõe sobre “Altera a Redação do Art. 1º da Lei Nº168/2002”, das Indicações
Nº1127/18 e Nº1134/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, das
Indicações Nº1132/18 e Nº1133/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, das
Indicações Nº1135/18 e Nº1136/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira,
da Indicação Nº1137/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins e da
Indicação Nº1138/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues. A palavra foi
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador
João Batista da Silva Martins o qual disse que veio reforçar o pedido da indicação
apresentada e que já foi feita e que na segunda-feira mesmo o colega Diogo Latini
apresentou uma indicação parecida onde solicitam guardas municipais nos horários de
entrada e saída de alunos nas escolas. Disse que foi procurado por um morador que relatou
que no dia anterior quase aconteceu um acidente no local ao qual solicita um guarda
municipal. Disse que se for possível a Casa reforçasse esse pedido com um ofício ao
Executivo já que foram atendidos por um tempo com os guardas e hoje não mais, porque
depois que acontecer uma tragédia não irá adiantar, então isso tem que ser feito agora
enquanto há tempo, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o
qual disse que também gostaria de estar justificando sua indicação e deixar bem claro que
é uma indicação e que até colocou solicitando um programa esportivo ou cultural voltado
para crianças e adolescentes através do Conselho Municipal de Direitos da Crianças e
Adolescentes. Disse que o que quer dizer com isso é que esse conselho faz parte da
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e é um conselho que funciona e

através de parceria com Conselho Tutelar ele consegue captar todos os problemas,
principalmente com as crianças mais prejudicadas do Município que necessitam de
programas sociais para interagir e ter uma digna formação de cidadão. Disse que sabe que
o Município tem grandes áreas de práticas de lazer, prática cultural e quando fala em
cultural entende por exemplo, que no Bairro Barreira tem o projeto de violão, na Banda
Musical tem o projeto de música, existem programas esportivos da Secretaria, programas
esportivos do Governo do Estado, programas esportivos de pessoas voluntárias do
município, mas ainda existe muitas crianças do município que não participam desses
programas que já acontecem, seja governamental ou não-governamental, então para que o
conselho pudesse estar direcionando principalmente esse público. Explicou que na maioria
das vezes muitos desse público é feminino e muitos ficam fora dessa oportunidade, porque
muito das vezes são poucas modalidades ofertadas a criança e adolescentes do sexo
feminino, então é o que as vezes dá essa exclusão. O Vereador disse ainda que o que pede é
que o Conselho Tutelar junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente trabalhem juntos até porque esse conselho recebe verba própria através do
Fundo da Assistência Social para que possam desenvolver programas e exemplo disso é a
caminhada que tem no mês de maio ou junho com relação a exploração sexual em crianças
e adolescentes. Disse que são eventos desse tipo que podem acontecer, principalmente nos
bairros e estar levando oportunidades para essas crianças carentes podendo estar
ocupando esse tempo ocioso. O Vereador disse ainda que gostaria também de parabenizar
o colega Vereador João Batista pela indicação com relação ao guarda municipal e que
sugere que na oportunidade que tiverem se reunir com o Prefeito, porque o problema com a
guarda municipal não é só na Volta do Umbigo e na entrada do bairro Santos Reis, é
problema também, por exemplo, no Pronto Atendimento que já foi feita uma indicação e
apresentada por um Vereador que não recorda, enfim se essa guarda municipal está com o
efetivo reduzido ou se isso precisa ser organizado, é uma proposta que tem que ser levada
em conjunto para que possa suprir e atender essa necessidade. O Vereador parabenizou os
colegas Vereadores pelas indicações apresentadas e deixou também os parabéns ao colega
Vereador Cássio e disse que foi muito importante a atualização que o colega pediu, porque
através desse diagnostico, desse caderno ou encarte isso ajudará não só no trabalho
interno dessa Casa como também principalmente o correio que precisa dessas informações
com os nomes das ruas, onde poderá ajudar na questão de alguns bairros como Glória entre
outros que ainda tem ruas que não recebem serviços de correio e isso também pode estar
ajudando com a atualização desses dados, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador
Romulo da Silva Oliveira o qual disse que veio a tribuna justificar sua indicação referente
a energia solar. Explicou que esse sistema de energia solar já vem sendo usado em Minas
Gerais, São Paulo e percebe que na região não tem ninguém que faz esse tipo de serviço.
Disse que é importante estar saindo na frente com relação a esse serviço, mas como?
Qualificando a população. Disse ainda que existe curso de quarenta dias, são cursos

preparatórios que ensinam como instalar os painéis solares e esses painéis são comprados, a
empresa pega e vende esses painéis para a população e o instalador não tem gasto, o gasto
que tem é só com a mão de obra, a mão de obra se tiver um gasto, será com ferramentas que
serão necessárias para fazerem a instalação dos painéis. Disse que é importante estar
preparando a população para que na hora que esses painéis começarem a chegar na cidade
o povo já está qualificado, porque senão vai vir gente de fora para fazer essas instalações
sendo possível que pessoas da cidade se qualifiquem para fazer esse serviço. O Vereador
disse também que com relação a aposentadoria, explicou que em conversa com sua vizinha
Dona Salete como são feitos os processos para se aposentar e que ela disse que tem
dificuldade muito grande nesse entendimento. Disse que é importante estar se
preocupando e levando porque até teve dificuldade nessa questão para estar informando-a
desse assunto. Disse que é importante estar fazendo palestras, reuniões e estar explicando
e levando esse conhecimento para a população, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira o qual parabenizou os colegas Vereadores pelas indicações e
disse que essas indicações dependem de ações do Município, do Poder Executivo, de
atitude para estarem melhorando. Deu exemplo da guarda municipal e que sabe que ouve a
princípio um atendimento e outro que gostaria de citar também foi com relação a entrada
do Bairro Volta do Umbigo, que todo transporte escolar que é feito dali para diante a
metade dos alunos que estão no ônibus desce e acha que naquele local precisa
extremamente de um guarda municipal. Disse ainda que o ônibus para conter tem que
parar o trânsito, parar atravessado e quem está subindo parar e quem está descendo parar,
que vê também a necessidade de um guarda municipal. Disse ainda que gostaria de
parabenizar também o Vereador Romulo pela indicação com relação as placas de energia
solar. Explicou que o Ministério Agrário distribuiu não de uma maneira gratuita, mas
através de todos os programas pertinentes ao produtor rural e que deve ter sido instalado
há dois, três meses em Boa Vista já através do Programa. Disse que isso já está ajudando
não só a empresa de energia por ter pouca energia para vender e que vê vários problemas e
blecautes em todo Brasil pela pouca energia, então é uma solução. Mais uma vez o
Vereador parabenizou o Vereador Romulo e disse que com relação a indicação quanto a
aposentadoria que foi muito importante. Explicou que os menos favorecidos não têm o
entendimento e nem ajuda para poderem ter acesso a aposentadoria, que foi muito
importante essa indicação. Disse que vê também a necessidade de qualificar, dar
entendimento, que o município poderia estar colocando a disposição uma assessoria
jurídica para ajudar esses munícipes a chegar até a previdência e poder se aposentar. Disse
ainda que muita das vezes essas pessoas chegam no atendimento e com poucas palavras
deixam eles confundidos e não conseguem aproveitar do direito que tem e que os menos
favorecidos principalmente da zona rural tem esses problemas. O Vereador disse também
que com relação a indicação que apresentou pedindo atualização da Lei Municipal
Nº284/2005 que logo no final do mandato de 2004/2005 teve muitas leis criando nome de

ruas, pontes, travessas que não foram anexadas ao encarte que foi originado pela Lei
Nº284/2005, que é a lei que cria toda a estrutura física e urbana do Município. Disse
ainda que os serviços públicos que são prestados e que dependem do nome de ruas estão
sendo prejudicados por não terem a identificação e que além de ser criado essa atualização
também identifiquem as ruas. Disse que já foram feitas por várias vezes e por vários anos
identificações de ruas onde o correio não está chegando devido a não identificação da rua,
então junto com a atualização pede também a identificação. Disse que torna a trazer esse
pedido, porque é muito importante e que estão numa modernidade tão grande e ainda tem
casas que não recebem correspondências devida a falta de identificação. Disse que acha
isso muito importante e que se dê uma atenção para isso ou formar uma parceria com
empresas que possam estar bancando toda essa identificação, acha que isso ajudaria os
munícipes. O vereador falou também sobre a Lei Nº168/2002 que modificaram, que ele e
presidente da Casa apresentaram essa mudança através do Projeto de Lei para que
pudessem homenagear um homem que contribuiu muito com sua vida pública para o
Município de Macuco e que particularmente esperou muito por esse momento em estar
fazendo essa homenagem o qual foi um companheiro de política por muitos anos, que é um
momento muito feliz e acredita que tem muita certeza que para muitos, principalmente
para ele, porque foi amigo e companheiro por muitos anos, que foi o ex-prefeito Maurício
Bittencourt. Disse que fica aqui uma pequena homenagem e que acredita que até pelo que
fez pelo município poderia ser numa grande obra, mas vai ser num lugar que ele amava
que era o Rural Park e sempre falava isso, então fica essa homenagem para um ex-prefeito
que fez muito pelo município de Macuco com grandes obras e que na verdade toda
estrutura física em obras que o município precisava ele deixou pronta, como o prédio da
prefeitura municipal, ampliou todo o posto de saúde e todo atendimento, junto ao
Governo Federal conseguiu verbas e construiu a Casa do Parto que por muito tempo
atendeu o povo de Macuco, pavilhões em todo o município, galerias, casas populares que
foram mais de 150 casas populares entregues. Disse ainda que no governo Maurício foi o
último programa habitacional que tiveram e que se tornou realidade. Disse que deixa essa
pequena homenagem com a lembrança de um grande homem, concluiu. O Presidente Carlos
Alberto da Silva Oliveira disse que para complementar o que o colega Vereador Cassio
Daflon falou e que assinou com ele o Projeto de Lei, que vale ressaltar que a mudança de
nome que estão sugerindo não é para diminuir ninguém que já tem o nome lá, que foi um
meio de fazer uma homenagem a uma pessoa que se dedicou e deu muito carinho naquilo
que construiu. Explicou que o Parque de Exposição continua com o nome Edgar
Rodrigues Lutebark, que só estão alterando o nome do pavilhão de feiras e eventos e
administrativo para Maurício Bittencourt. Explicou ainda que buscaram homenagear
outra pessoa que merece também com o mesmo mérito que tem o Sr. Edgar, o mesmo mérito
que tem a todos ex-prefeitos que passaram. Disse que o Sr. Edgar foi Vice-prefeito quando
Macuco era distrito e que foi uma bela homenagem pelo Parque ter seu nome e com isso

tem certeza que ninguém vai estar mexendo. Disse também que em conversas com alguns
vereadores que estarão também colocando nomes nas salas que existem dentro do pavilhão
e que em conjunto estarão fazendo esses projetos, concluiu. Não havendo quem quisesse
fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia.
Encaminhou o Projeto de Lei Nº008/18 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto da
Silva Oliveira e Cássio Avelar Daflon Vieira a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação. Encaminhou as Indicações Nº1127/18 e Nº1134/18 de autoria do Vereador
Alberto de Oliveira Herdy, as Indicações Nº1132/18 e Nº1133/18 de autoria do Vereador
Romulo da Silva Oliveira, as Indicações Nº1135/18 e Nº1136/18 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1137/18 de autoria do Vereador João
Batista da Silva Martins e a Indicação Nº1138/18 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__________________________.

