Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
26 de setembro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e seis 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. Ausentes os Vereadores Alberto de Oliveira
Herdy e Júlio Carlos Silva Badini. O Presidente saudou a presença dos professores e
alunos da rede municipal e disse que todos sejam bem-vindos a essa Casa. 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 Cássio
Avelar Daflon Vieira o qual saudou a presença dos professores e alunos da rede municipal
e disse que ficaram felizes com a presença de todos. Em seguida disse que gostaria de estar
colocando para os colegas Vereadores e público presente e também para deixar registrado
na Casa que o Detran tem um trabalho educacional quanto ao trânsito já implantado há
um ano e meio atrás, e que foram agraciados com esse programa aqui no município onde
começou esse trabalho de conscientização na rede municipal. Disse que sabem que o mal
condutor traz para os munícipes e para quem transita, porque o trânsito é um criminoso,
como o trânsito mata quando uma pessoa é mal informada e mau condutor. Disse que esse
trabalho começou com as crianças da rede municipal e a intenção que ele seja feito em toda
rede municipal e estadual, a princípio teve um alvo de cento e quarenta crianças e que
agora vai estar conscientizando o corpo docente também, que são multiplicadores desse
assunto e esse programa é um programa durante todo o ano. Disse que já sabe que são
feitos trabalho de trânsito nas fábricas de cimento para o município, que aliás é um
trabalho muito bom, mas esse programa veio para estar somando junto a rede de ensino.
Disse que outro assunto também, que em setembro do ano passado ele e os colegas
vereadores assinaram uma indicação que foi lida em plenário justamente sobre a Lei
664/13 que é a criação do Departamento Municipal de Transito e a Junta Administrativa
de Recurso de Infração. Disse que essa indicação foi assinada por todos os vereadores na
oportunidade, onde fizeram um pedido ao Prefeito Municipal para que ele pudesse estar
colocando em prática essa Lei. Disse que o quer colocar é que na verdade estão fazendo um
trabalho de conscientização e esse trabalho de conscientização dentre a lei de trânsito
nacional, tem a Lei Municipal. Como a Lei Municipal não está sendo colocada em

prática? Como os alunos podem seguir e realmente aprender o trânsito com segurança?
Então o que veio colocar para os colegas? Que repetissem de uma maneira diferente do
jeito que foi feito a indicação, com o mesmo teor, o mesmo pedido, só que de uma maneira
diferente para que com carinho e habilidade pudessem estar colocando essa Lei em pratica
que é uma Lei que foi criada em 2013, que é a Lei 664 que criou o Departamento de
transito, então veio a tribuna para que pudessem estar insistindo mais uma vez e
realmente a administração venha colocar em prática, fazendo os ajuste que precise. Disse
ainda que foi uma Lei que passou nessa Casa, tramitou em várias comissões, então veio
pedir com carinho que pudessem retomar esse assunto para que essa Lei possa ser colocada
em prática, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse
que rapidamente gostaria de fazer um pedido ao Poder Executivo e que no ano passado
apresentou a indicação Nº972/17 pedindo reparos para a quadra do bairro Volta do
Umbigo, então a obra já foi iniciada e o Prefeito já até passou informações, mas gostaria
de pedir que atendesse mais duas indicações que já apresentou, com relação a essa praça e
que aliás os moradores também fizeram esse mesmo pedido. Uma indicação foi a Nº785/17
que pede para instalar lixeiras na praça do bairro, que realmente necessita, pois nessa
praça funciona um quiosque e está tendo um uso muito grande da quadra e também que
pudesse ser instalado um bebedouro. Disse que também fez essa indicação no ano passado
e até o momento só a quadra do Rural Park havia recebido o bebedouro, então gostaria de
reforçar esse pedido novamente através da indicação que já foi apresentada pedindo a
instalação do bebedouro e mais da indicação que foi apresentada no mês de agosto pedindo
a reforma do parque, então se fosse possível atender junto com a reforma que já está sendo
feita, esses detalhes seria importante. Disse ainda que também já recebeu o pedido de
instalação de um Orelhão e que o Vereador João Batista até chegou a comentar sobre o
assunto, mas é um outro caso que não depende do Poder Executivo e não sabe se existe a
possibilidade de ser instalado ou não, que tem se verificar, mas com a reforma do parque, a
reforma da praça, com as instalações das lixeiras e que está conseguindo também para
providenciar para o local algumas cadeiras para serem instaladas também, que já passou
para o Secretário de Obras, isso tudo para também melhorar as condições de quem espera
do lado de fora para jogar, isso vai dar uma outra cara para o lugar, um outro visual na
quadra. Deixou seu agradecimento pelo início da reforma e também pediu que entre na
reforma a instalação do bebedouro, a construção e reforma do banheiro e se possível
também uma instalação de uma área para se guardar o material dos projetos que estão
sendo desenvolvido no local, até porque o bairro da Volta do Umbigo é um bairro com
muitas crianças e tem certeza que esse projeto que acontece pelos moradores do bairro só
tem a crescer com essas melhorias. Mais uma vez deixou seu pedido e sua atenção ao
bairro Volta do Umbigo, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva
Martins o qual disse que veio reforçar junto ao colega Vereador Diogo Latini a questão da
reforma da quadra do bairro Volta do Umbigo e aproveitar o momento também para

relatar as questões que vê muito das pessoas usando o facebook para criticar, qualquer
coisa que acontece a pessoa vai para o facebook criticar e não vê uma pessoa tirar uma
foto para disser que está sendo feito ou que foi feito. Disse ainda que como bem disse o
Vereador Diogo Latini, são todos os pedidos feitos para o Bairro e que esteve no local
junto com o Prefeito e que já está sendo feito e que viu a população do bairro muito
contente com o trabalho em andamento. O Vereador disse também que a questão do
orelhão, que fez junto ao Conselho Municipal de Segurança na época e que estão até
lutando para que esse conselho volte, porque na ocasião fizeram um oficio junto com o
Presidente Sr. Bada e o que os foi respondido que devido ao tamanho do bairro não
poderia ter mais que dois orelhões, mas conversando podem ver se ouve alguma mudança
nessa lei, porque acha que uma praça precisa realmente de um orelhão. Disse também que
está empenhado na luta, principalmente para o bairro Volta do Umbigo e que como é
Vereador e morador do bairro sofre muitas cobranças, um bairro que nunca teve um
vereador, então a cobrança cai muito encima dele do que nos outros vereadores. Disse que
na semana passada viu uma pessoa tirando fotos e que em dez minutos as fotos estavam
no facebook e foi dito e feito, a pessoa não teve nem coragem de postar, ela enviou para o
“Macuco, Macuco” e imediatamente já estava postada. Disse ainda que viu a pessoa
novamente no bairro, no momento que estavam começando as obras e não viu ela tirar
nenhuma foto e enviar para o Macuco, Macuco”, então deveriam usar o facebook para
outras coisas, como para ajudar e não ficar aí só criticando, concluiu. Fez uso da palavra
o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que já vinham falando em Sessões
itinerante, que já vinham conversando há um tempo atrás e que é importante estarem
colocando esse projeto em prática, para evitar esse tipo de desentendimento da população
com vereador, porque no momento que saírem daqui e irem para os bairros e divulgarem o
assunto, prestarem esclarecimento para a população, isso vai evitar muita coisa. Disse que
sabe que da noite para o dia e de fato o prefeito assumiu o município com relação as
quadras todas sucateadas e que a quadra da Barreira foi até reformada, mas a tela da
quadra era um tela de ferro galvanizado, grosso, forte e reformaram e colocaram uma tela
fraca, bem pior do que estava e por não ter ninguém talvez na época para fiscalizar ficou
desse jeito, com pouco tempo de uso, com seis meses de uso a tela estava toda podre e toda
quebrada, então as vezes são críticos e ouve críticas com coisas que as vezes nem tem
culpa, mas é importante estarem pegando e sentarem com a população e ouvindo, tirando
dúvidas e dividindo os problemas, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da
palavra no Pequeno Expediente o Presidente disse que aproveitando a colocação do
Vereador Cássio Daflon que foi pertinente e que já fizeram esse pedido ao Prefeito e o que
foi respondido é que esse ano não tem recurso para ser colocado em prática ainda, mas que
no próximo ano vão fazer o possível para ser colocado a Lei em prática. Com relação a fala
do Vereador Diogo Latini, o Presidente solicitou a Secretária Geral para que seja feito um
ofício em nome de todos os Vereadores da Casa reforçando o pedido da indicação do

Vereador solicitando as devidas providencias nessa questão ao Poder Executivo. Com
relação ao que o Vereador João Batista falou o Presidente disse que já falou em outras
vezes e acha que a crítica quando vem para construir é muito boa, mas cabe também todos
estarem reivindicando junto ao Poder Executivo da seguinte forma, porque enquanto a
pessoa for lá e postar as coisas e o Prefeito vai e resolve, enquanto fazem pedidos através
de indicação e através de documentos e não são atendidos, então as vezes uma publicação
maldosa de uma pessoa, o Poder Executivo vai e atende. Enquanto tiver dessa forma, não
quer disser que tem que terem todo o poder, mas os pedidos feitos pelos vereadores, acha
tem que ser atendidos com mais atenção. Disse ainda que um pedido feito através de uma
indicação por exemplo, tem que ser priorizado pelo Executivo, porque está aí fazendo seu
papel só que tem hora que uma postagem no facebook tem mais poder que uma indicação
que é feito nessa Casa. Disse que podem estar falando com o Prefeito novamente sobre
essa questão. E com relação a Sessão itinerante, estão tentando fazer e que ainda não
fizeram por falta de recursos e por falta de espaço nos bairros, mas é uma ideia. Disse
também que aproveitando a presença dos alunos e dos professores que é uma ideia que se
Deus quiser no próximo ano podem estar amadurecendo e criando o parlamento infantojuvenil. Explicou que é um mês que as crianças vão estar fazendo sua própria eleição nas
escolas das redes municipais e estaduais, criando os noves vereadores e estarão passando
um mês nessa Casa. Disse que vão estar vendo a faixa etária direitinho para os alunos
participarem e explicou ainda que existe já esse projeto na Casa, existe esse projeto no
estado onde vão um representante de cada estado no parlamento participarem e que já
tiveram alunos do município que participaram e que participam e que aqui na Câmara não
será diferente também. Disse ainda que podem esperar que o projeto será colocado em
prática no próximo ano se Deus quiser, concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a
Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente
foi feita a leitura da Indicação Nº1171/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira, da Indicação Nº1172/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da
Indicação Nº1173/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins e do Ofício
Nº007/2018 da Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Patrimônio
Público. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador
João Batista da Silva Martins o qual disse que retornou a tribuna só para reforçar o
pedido da indicação, porque tiveram dando uma volta no bairro juntamente com o Prefeito
e que tiveram no PSF e viram que o espaço no local é muito bom para atendimento, mas
sobre a questão do local que as pessoas ficam para esperar serem consultados realmente
não é bom. Disse que até falaram no dia com o Prefeito e não é questão que ele vai fazer a
cobertura no espaço todo, porque é muito grande, mas se fizer uns três a quatro metros
acredita que já vá solucionar o problema dos munícipes, até porque hoje todos os PSFs do
município estão funcionando muito bem, então tem tido muitas pessoas lá e precisam de
conforto melhor para aqueles que precisam se consultar, concluiu. Não havendo mais quem

quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do
Dia. Encaminhou a Indicação Nº1171/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira, a Indicação Nº1172/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira e a
Indicação Nº1173/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins ao Chefe do
Poder Executivo. Antes de encerrar a Sessão o Presidente convidou a professora Marina
Espíndola para apresentar os trabalhos feitos pelos alunos da rede municipal, que foram
entregues a cada Vereador dessa Casa. Os alunos em seus trabalhos, criaram Projetos de
Lei reivindicando melhorias para a cidade e entregaram os vereadores presentes. Em
seguida a professora falou em nome dos alunos e explicou o motivo dos trabalhos
apresentados, depois fez suas considerações e agradeceu a oportunidade. O Presidente em
nome da Casa agradeceu a escola por essa iniciativa e disse que foi emocionante e
gratificante ver o que cada aluno fez e que isso só engrandece mais os trabalhos nessa
Casa. Disse ainda que a Casa sempre estará de portas abertas para essas iniciativas e que
voltem mais vez e tragam mais propostas. Mais uma vez o Presidente agradeceu a
presença dos professores por terem incentivados esse tipo de iniciativa e que se coloca a
disposição de todos no que for preciso e disse que com relação a cada proposta vão estar se
reunindo e debatendo para transformarem as ideias em Projeto de Lei ou indicações e
envia-las ao Poder Executivo para conhecimento, concluiu. 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__________________________.

