Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
19 de setembro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezenove dias do mês de setembro 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 Júlio Carlos Silva Badini. O
Presidente convidou o Segundo Secretário Vereador João Batista da Silva Martins para
assumir a cadeira da Primeira Secretaria. 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 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 da Indicação Nº1162/18 de autoria
do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, das Indicações Nº1163/18 e Nº1165/18
de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1164/18 de autoria
do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1166/18 de autoria do Vereador
Romulo da Silva Oliveira e da Indicação Nº1167/18 de autoria do Vereador Alberto de
Oliveira Herdy. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o
Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que fez o Anteprojeto, porque vem
percebendo o quanto tem aumentado os casos de diabéticos em Macuco e que até no
convívio com motoristas na fábrica cimenteira onde trabalha percebe a falta de
informação que as pessoas têm, então resolveu fazer o Anteprojeto de Lei. Disse também
que em conversas com os motoristas deu para perceber que tem aumentado muito
motoristas com diabetes, foi quando começou a pesquisar e descobriu quando a pessoa
dormi ou quando está praticando alguma atividade física o corpo libera um hormônio que
controla a glicose e os motoristas por não dormir direito e não praticarem nenhum esporte
estão propicio a ter a doença. Disse que é importante conscientizar as pessoas, levando
informações para o povo e com isso ajuda não só as pessoas quanto diminui o custo com
saúde para o município, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual justificou sua ausência nas sessões anteriores e explicou que uma das faltas
foi porque já tinha um compromisso marcado e não pode estar presente e em outra foi
surpreendido com um problema com sua esposa na questão de saúde e também não pode
estar presente. Disse que veio também falar sobre as duas indicações que apresentou e que

a princípio também parabeniza todos os colegas Vereadores pelos assuntos pertinentes,
que são importantes para o convívio dos municípios e para Administração Municipal.
Disse que gostaria também de falar sobre as duas indicações, uma indicação já foi lida no
plenário, mas devido à importância dela para administração, para a população achou por
bem estar repetindo, porque pelo que sentiu não ouve a possibilidade de ter em tempo hábil
apresentado um novo código sanitário, que é muito importante, por isso justifica porque
ela está sendo lida novamente. Disse que foi orientado por fiscais do Município pedindo
que fizesse isso, por isso estar repetindo mais uma vez. E sobre a outra indicação que é
sobre o Conselho Municipal Antidrogas, porque o Conselho ao longo dos anos de formação
do município teve participação muito importante com reuniões ordinárias se tratando de
estratégias junto a polícia militar, dando sugestões. Disse que o que pede na indicação
sobre a orientação que teve e da consulta que fez, que o conselho municipal não está
constituído, pelo que foi lhe passado por funcionários, ele não tem sua formação, não tem
os nomes, não tem a composição, então achou por bem ver de uma maneira mais fácil
estarem compondo ele de acordo com o que a legislação determina para poderem compor e
para que volte as reuniões ordinárias, porque era muito importante terem a participação de
presidente de bairro, da polícia militar e o que pede é um incentivo que divulguem se caso
já tenha constituído e formado o conselho, mas pela informação que teve que não existe,
então que o município também possa estar incentivando e divulgando as reuniões
ordinárias que é um calendário previamente aprovado em Assembleia dentro do Conselho,
que são formados por vários segmentos da sociedade, até por vereadores que também
compõem o conselho, para que essas reuniões possam também serem divulgadas para que de
uma maneira e de outra estejam presentes também participando do assunto importante
que é a prevenção e a redução do uso de drogas junto aos jovens e usuários químicos,
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o
Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou a Indicação Nº1162/18 de autoria do
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, as Indicações Nº1163/18 e Nº1165/18 de
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1164/18 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº1166/18 de autoria do Vereador
Romulo da Silva Oliveira e a Indicação Nº1167/18 de autoria do Vereador Alberto de
Oliveira Herdy 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
2º
Secretário__________________________.

