Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXXIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
24 de outubro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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 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. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que
gostaria de deixar registrado nessa Casa que no dia 23 de outubro teve a oportunidade de
estar junto com o Deputado Estadual reeleito Thiago Pampolha, deputado esse que
assumiu compromisso de parceria com o Município de Macuco, inclusive junto ao Prefeito
Bruno Boaretto onde fez contato também e vai estar visitando o município para agradecer
os votos obtidos nessa cidade e se colocou a disposição da população. Disse que acha
importante estar mencionando isso nessa Casa, porque precisamos de representantes na
Assembleia Legislativa, não só o Deputado Thiago Pampolha como o Deputado Luiz
Martins, Deputado Cozzolino os quais foram eleitos nessa cidade e tiveram votação no
município e outros Deputados que tiveram representações aqui na cidade também, então
gostaria de deixar registrado. Disse que o Deputado Thiago Pampolha se comprometeu de
atender um pedido do Macuco Esporte Clube de tornar o clube de utilidade pública
estadual e que já está elaborando para estar apresentando o Projeto de Lei. Disse ainda
que também gostaria de deixar registrado uma outra ação de um Deputado que também
tem uma grande ligação no município que é o Deputado Marco Antônio e que gostaria de
deixar em público o seu agradecimento pela emenda da aquisição da ambulância que já foi
entregue ao município e que o Deputado tinha confirmado, mesmo não sendo reeleito já
apresentou para o ano de 2019 mais R$300,000,00 (trezentos mil reais) de emenda
parlamentar para saúde, programa de atenção básica totalmente para custeio. Disse que já
entregou um espelho e que o Prefeito recebeu também um oficio do gabinete do deputado
com essa confirmação, então só gostaria de deixar seu agradecimento aos dois Deputados
que atenderam os pedidos do município e que tem ajudado muito o município de Macuco e
que tem certeza que essa emenda de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para 2019 vai
ajudar muito na saúde do município como outros deputados também vão estar

apresentando, pois já está na época de apresentações de emendas, então deixa registrado
essa informação importante para a saúde do município. O Vereador deixou registrado
também a presença de Elisangela do Jornal O Macuco e concluiu. Não havendo mais
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 do Projeto de Lei Nº011/18 de autoria dos Vereadores Cássio Avelar
Daflon Vieira e Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “A proteção integral de crianças
e adolescentes pelo Poder Público Municipal, vedada a exposição, divulgação, informação
e acesso a pornografia, dentre outras providencias” que foi a Segunda Votação, do Projeto
de Lei Nº012/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre “A
criação do Centro Integrado de Segurança Pública”, da Indicação Nº1192/18 de autoria
do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e da Indicação Nº1193/18 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez
uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que gostaria de estar
contribuindo na justificativa do Projeto de Lei que apresentou, que nada mais é do que os
poderes que são responsáveis pela segurança pública na esfera federal, estadual, todos os
que cuidam e se preocupam com a segurança pública e que estejam mais integrados quanto
a estratégias para poderem estar melhorando e sempre contribuindo mais para a segurança
pública e quanto as concessionárias de rodovias, onde podem ser registrado várias imagens
que contribuem para que se esteja apurando crimes ou furtos, então acha que isso só vem a
contribuir para uma segurança pública de mais qualidade e que conta com o entendimento
dos colegas como sempre ouve, com a participação dos colegas e que fica aberto também
para ideias, para que seja feita emendas, para que se mecha também na redação, então
acha que os colegas podem estar aí vendo ideias que possam estar acrescentando no Projeto
de Lei, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande
Expediente o Presidente disse que só para registrar a indicação que apresentou com relação
a retirada dos resíduos tóxicos que se encontram na obra na Casa do Parto, porque viu a
necessidade de estar fazendo e que esteve até em conversa com o Prefeito a respeito do
relatório que foi encaminhado para essa Casa através do Diretor de Patrimônio e que até
no dia de hoje o Diretor veio a essa Casa o procurar para justificar algumas coisas que
foram cobrado pelo Prefeito a ele, mas vida que segue e acha que as coisas tem que ser
assim mesmo. Disse ainda que esclareceu para o Prefeito que aquilo já tinha sido pedido
por ele, pelo Diretor e que a Secretaria de Saúde não tomou nenhuma providência e esse
material ainda se encontra na Casa do Parto atrapalhando até a execução da obra, mas
que o Prefeito o prometeu que seria retirado. Disse que uma coisa que gostaria de deixar
claro sobre a indicação é o seguinte, que falou com o Prefeito do relatório que tinha
chegado nessa Casa na segunda-feira, falou também que tinha sido feito um comentário
não na tribuna e que esse comentário foi feito por ele mesmo sobre o relatório, mas de
alguma maneira chegou uma conversar atravessada ao Prefeito que foi usada a tribuna

para criticar sobre o relatório, então se isso saiu daqui não sabe, alguém chegou para ele e
falou, mas acha que isso não justifica esse tipo de coisa, porque aqui ninguém faz nada
escondido e que até faz questão de que todo comentário seja registrado, gravado e fique em
Ata, que não tem ninguém escondendo nada de ninguém e não cabe a ninguém sair daqui
para falar de A ou B. Disse que tudo que foi falado para o Prefeito, ele já estava sabendo
e que já foi passado para o Diretor de Patrimônio hoje também, concluiu. Em seguida o
Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou o Projeto de Lei Nº011/18 de autoria dos
Vereadores Cássio Avelar Daflon Vieira e Diogo Latini Rodrigues em Segunda Discussão
e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido
Projeto de Lei em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade e foi a sanção. Em seguida encaminhou o Projeto de Lei Nº012/18 de
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira as Comissões de Constituição, Justiça e
Redação e Comissão de Segurança Pública e Combate às Drogas. Encaminhou a Indicação
Nº1192/18 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e a Indicação
Nº1193/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues ao Chefe do Poder Executivo.
Antes de encerrar o presidente lembrou aos colegas Vereadores e a todos os funcionários
que no próximo sábado acontecerá a Marcha para Jesus no Município de Macuco, onde
vai ser comemorado o Dia do Evangélico e que essa Casa vai estar com as portas abertas
para receber os pastores integrantes da Marcha a partir das 19h. Disse que gostaria de
deixar o convite estendidos a todos os Vereadores e a todos os funcionários dessa Casa.
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__________________________.

