Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXXXV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
12 de dezembro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos doze dias do mês de dezembro 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. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o
Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que veio a tribuna esclarecer quanto as
fofocas que circularam nas redes sociais dentro da cidade. Disse que muito se orgulha de
ser filho de pecuarista, que o que fizeram com ele foi uma maldade e que todo mundo sabe
que seu pai sempre lidou com isso e o que fizeram com ele foi uma covardia. Disse que está
esclarecendo o acontecido não por medo, só para esclarecer que seu pai é um chefe de
família, que seu pai é um homem honesto e que todos de Macuco conhecem sua família e
sabe que seu pai levanta as cinco horas da manhã e sai para trabalhar para trazer o
sustento da família, um pequeno pecuarista que todos os dias levanta para sua atividade,
então não podia deixar de vir falar, porque sabe que está rolando nas redes sociais e que
tem a consciência tranquila quanto a tudo isso. Disse que só queria que tivessem um pouco
de respeito com relação a sua família, porque sua família é uma família honesta de pessoas
trabalhadoras. O Vereador agradeceu ao pai por estar presente e disse que não poderia
deixar de falar sobre o assunto, porque foi uma maldade que fizeram e quem conhece seu
pai sabe que a vida toda ele sempre foi pecuarista e que o sustento de sua família sempre
saiu da pecuária, onde as vezes levantava as quatro horas da manhã com chuva ou sol
para ir tirar o leite para colocar o sustento dentro de casa. Disse que muitos sabem como é
a vida de um pecuarista e que foi uma maldade o que fizeram com sua pessoa. Disse que
nunca ofendeu ninguém, por isso anda de cabeça erguida na cidade e que sabe do seu
caráter, de sua índole e que jamais vai se abater. Disse ainda que saiu de casa hoje e
deixou sua mãe chorando, porque contaram e mostraram para ela e ela chegou em casa aos
prantos, chorando pela maldade que fizeram. Disse que isso não vai ficar assim, porque
sua consciência está tranquila e nem deveria estar aqui, mas foi pela covardia que fizeram
e da maneira que fizeram, onde sua mãe poderia ter passado mal por causa de uma
brincadeira maldosa. Disse que todo mundo o conhece, que sua vida é dentro de Macuco e
que Arnaldo Boaretto que está presente conhece sua família e pode atestar, então só está

esclarecendo e passando que graças a Deus tem uma família linda, tem um Deus que o
guia em cada passo que dá e que tem muita fé e por isso todo acontecido não o abateu em
nada, mas só para esclarecer que foi uma falta de respeito com seu pai, com sua família
falarem uma coisa dessa. Disseram também com relação a andar de bicicleta e da hora que
acorda, mas isso também não o afeta, porque graças a Deus suas contas estão pagas, não
deve a ninguém e anda de cabeça erguida na cidade e tudo que faz é transparente. Disse
que só pede um pouco de respeito, pois respeita todo mundo e que respeitem sua família. O
Vereador pediu desculpas pelo desabafo e agradeceu a presença do pai, concluiu. Fez uso
da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que veio a tribuna justificar
sua falta na sessão anterior devido a problemas de saúde de seu filho. O Vereador disse ao
colega Vereador Júlio Batini que o momento que estão vivendo na política hoje é delicado,
que estão aqui com a intenção de trazer qualidade de vida para o povo, ajudando a
população, fazendo com que as pessoas sejam melhores, mas a dificuldade é muito grande e
a perseguição em cima do político hoje é muito grande. Disse ainda que percebe que em
parte erram também em algumas coisas, porque o trabalho do político na verdade é
trabalhar para melhorar a vida das pessoas, não com tipo de trabalho social. O Vereador
falou também que fica chateado com a situação que aconteceu com o colega Júlio Badini e
que o colega pode contar com seu apoio, pois o respeito é fundamental na vida de cada um.
Explicou que antes de ser Vereador já era produtor rural, já tinha seu próprio negócio e
que trabalha muito e dá o seu melhor em tudo que faz e procura ser uma pessoa melhor a
cada dia, mas não corre de desafio e não nasceu para correr de desafios, de problemas e que
Graças a Deus e que está aí para resolver da melhor forma possível. Disse ainda que vem
percebendo que a dificuldade e entendimento na política tem sido muito grande, mas
espera que a população tenha uma visão mais clara para a política e valorize as pessoas
não por status, por cor da pele e sim pelo conteúdo que tem, pois percebe também que tem
muitas pessoas que se interessa em participar da vida pública. Disse que as pessoas
deveriam buscar conteúdo, buscar entendimento para fazer um trabalho melhor. O
Vereador deixou uma frase de Martin Luther King que diz “Que sejamos julgados pelo
conteúdo do nosso caráter” e concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da
palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que
para complementar as palavras do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, explicou que são
pessoas públicas, mas que tem suas vidas particulares, que tem deveres como cidadão e
como Vereadores e que acha que a vida pessoal de cada um, se a pessoa tem boi, carro,
bicicleta é problema de cada um, que não cabe a ninguém estar julgando a vida pessoal de
ninguém, cada um sabe de si. Disse ainda que o Município só tem a ganhar se cada um
cuidar da própria vida e não expor nome de pessoas em redes sociais, porque quem expõem
nome de pessoas em redes sociais é por falta de coragem de falar na cara. Disse que muitas
pessoas da sociedade e pessoas do município que quando tem vontade de tomar alguma
atitude, a melhor forma é chegar na pessoa e falar e não ficar tentando resolver as coisas
de maneira obscuras, concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para

que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita leitura do
Projeto de Lei Nº031/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “A organização,
finalidade, competência e estrutura organizacional da Guarda Civil Municipal de Macuco
e dá outras providencias” que foi para Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº032/18 de
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Cria a Coordenadoria Municipal de Macuco
e dá outras providências” que foi para Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº033/18 de
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a Lei Nº665/13 e dá outras
providencias”, do Projeto de Lei Nº016/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva
Martins que dispõe sobre “Passa a denominar Alfredo José Ferreira, o beco que se inicia
no lado direito da Rua José Malaquias e se encerra na divisa com o terreno do Sr. Izanir
Lopes, no bairro Reta”, do Projeto de Resolução Nº005/18 de autoria da Mesa Diretora
que dispõe sobre “Dá nome e número aos gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal
de Macuco”, do Projeto de Resolução Nº006/18 de autoria dos Vereadores Júlio Carlos
Silva Badini e Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Cria a Comissão do Idoso da
Câmara Municipal de Macuco”, do Projeto de Resolução Nº007/18 de autoria dos
Vereadores Júlio Carlos Silva Badini e Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Cria a
Comissão de Defesa, Saúde e Bem-Estar dos Animais da Câmara Municipal de Macuco”,
do Requerimento Nº251/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual requer
que seja concedido Moção de Aplausos a Associação de Capoeira Elite de Bimba de
Macuco, pelos 10 anos de fundação e do Requerimento de Registro de Chapa para
concorrer a eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2019/2020. A palavra foi franqueada
no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual
disse que justificando o Projeto de Resolução Nº125/18 onde nomeia os gabinetes que
gostaria de deixar claro ao nobres Vereadores, ao público presente que o gabinete ao qual
trabalha, gabinete 206 levará o nome do ex-prefeito e saudoso Rogério Bianchini em
virtude de toda gratidão que teve pela sua vida na política. Disse que se hoje está na
política, deve ao ex-prefeito Rogério Bianchini, então quer deixar essa homenagem no
prédio dessa Casa que vai ficar marcada nos gabinetes. Disse que ainda tem certeza que
daqui a pouco, outros vereadores vão estar ocupando esse gabinete e esse nome ficará para
o resto da história, pois Rogério foi um prefeito que teve uma história política muito
bonita em Macuco, não só por ter sido vereador quando Macuco ainda era distrito, mas
foi vice-prefeito por duas vezes, foi prefeito por duas vezes, então é mais que merecedor de
levar o nome em uma das salas desse prédio e que fica feliz em ser na sala que hoje está
ocupando nesse mandato. Disse ainda que com relação ao Projeto de Resolução Nº006/18
que assina junto com o Vereador Júlio Carlos Silva Badini, que na verdade são duas
Comissões importantes, tanto o Projeto Nº006/18 e Nº007/18 que falta nessa Casa. São
duas Comissões Permanentes e que agradece ao colega Vereador Júlio Badini por ter dado
a oportunidade de estar assinando juntos o Projeto, que primeiro cria a Comissão do Idoso
que é uma área que tem que ter um carinho muito especial por essa faixa etária no
Município e o outro é o Projeto de defesa, saúde e bem-estar dos animais. Disse que

gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer duas menções a esse projeto dos animais,
uma foi que foram citados em visita a escola no bairro Volta do Umbigo na parte da
manhã e uma das crianças fez esse pedido para que cuidassem dos animais e essa Comissão
sendo formada tem certeza que irão ocupá-la trabalhando para cuidar e ajudar os animais.
Disse ainda que um apoio que pode deixar para o colega Vereador Júlio Badini sobre o
assunto que o colega levantou no Pequeno Expediente é que primeiro o colega deve
entregar a Deus e segundo que o colega mostre conforme já está fazendo nessa Casa, com a
preocupação que estar tendo com os animais que já vinha há um bom tempo. Disse que a
área que a família do colega milita todos sabem há muito tempo, então está aqui mais uma
prova que o trabalho do colega está sendo feito a cada dia dentro dessa Casa, sendo
executada da melhor forma possível e isso mais do que nunca mostra a preocupação do
colega no setor pecuário do Município. O Vereador disse ao colega Júlio que fica aqui seu
apoio a esse momento que o colega passa e que sabe que na vida pública tem certos
momentos turbulentos, mas tem certeza que o colega vai superar e é com o trabalho que
vai mostrar o seu potencial. O Vereador disse também que para encerrar com relação ao
Requerimento Nº251/18 que gostaria de deixar essa Moção de Aplausos ao Grupo de
Capoeira Elite do Bimba de Macuco. Disse que todos conhecem Maurinho, Sergio e Kiko e
sabem de toda a dificuldade, de toda vontade e do prazer que eles têm em toda quartafeira e sábado estarem podendo desenvolver a capoeira no Município de Macuco. E se hoje
Macuco tem um trabalho bom na capoeira é graça ao trabalho desses meninos que muitas
das vezes não recebem nada do que fazem, mas fazem com amor, com carinho e nada mais
justo que essa Casa reconheçam pelo seu aniversário de dez anos da Associação que será no
próximo dia 02 de janeiro, mas como o recesso parlamentar começa nessa semana, pediu
que fosse votada essa moção para que pudessem na data desse aniversário estarem
homenageando essa associação tão importante, que não só traz benefício para o esporte,
mas também para a cultura do município, concluiu. Não havendo mais quem quisesse
fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia.
Colocou o Projeto de Lei Nº031/18 de autoria do Poder Executivo em Segunda Discussão
e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido
Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a
promulgação. Em seguida colocou o Projeto de Lei Nº032/18 de autoria do Poder
Executivo em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade.
Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual
foi aprovado por unanimidade e foi a promulgação. Em seguida colocou os Pareceres
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referente
ao Projeto de Lei Nº033/18 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação
Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por

unanimidade foi a promulgação. Em seguida colocou o Parecer Favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº016/18 de autoria do
Vereador João Batista da Silva Martins em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido
Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade que
foi a promulgação. Em seguida colocou o Parecer Favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação referente ao Projeto de Resolução Nº005/18 de autoria da Mesa
Diretora em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o
Projeto de Resolução em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Resolução em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade que foi a publicação. Em
seguida colocou o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
referente ao Projeto de Resolução Nº006/18 de autoria dos Vereadores Júlio Carlos Silva
Badini e Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou o Projeto de Resolução em Tela em Única Discussão e Votação o
qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de
Resolução em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade que foi a
publicação. Em seguida colocou o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Redação referente ao Projeto de Resolução Nº007/18 de autoria dos Vereadores Júlio
Carlos Silva Badini e Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Resolução em Tela em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido
Projeto de Resolução em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade
que foi a publicação. Colocou o Requerimento Nº251/18 de autoria do Vereador Diogo
Latini Rodrigues o qual requer na forma regimental, que seja concedido Moção de
Aplausos a Associação de Capoeira Elite de Bimba de Macuco, pelos 10 Anos de
Fundação em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em
seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a confecção da referida
Moção. O Presidente disse que conforme previsto no Regimento Interno é sempre na
última sessão Ordinária do Primeiro Biênio que se realiza a eleição para a formação da
próxima Mesa Diretora, no caso para o biênio 2019/2020. Disse que até o momento foi
protocolada uma chapa para concorrer à eleição da Mesa Diretora formada por Presidente
José Luiz Estefani Miranda Filho, Vice-Presidente João Batista da Silva Martins, 1º
Secretário Diogo Latini Rodrigues, 2º Secretário Cássio Avelar Daflon Vieira e Suplente
de Secretário Ederson Araújo de Souza. O Presidente perguntou se naquele momento
existia mais uma chapa a ser protocolada para concorrer à eleição. Não existindo outra
chapa o Presidente convidou a Secretária Geral para que fizesse a distribuição das cédulas
de papel para passarem logo em seguida a votação. Uma cédula “Sim” e uma outra “Não”
para cada Vereador. O Presidente pediu a cada Vereador para conferir se tem uma cédula

“Sim” e uma “Não” com cada Vereador e pediu a Secretária que mostrasse aos Vereadores
que a caixa onde serão recolhidos os votos estava vazia. O Presidente explicou que como se
tratava de Chapa Única, os Vereadores favoráveis a Chapa que colocassem o voto “Sim”
dentro da urna e os Vereadores contrários a Chapa, colocassem voto “Não” dentro da
urna. O Presidente perguntou se existia alguma dúvida por parte de algum Vereador. O
Presidente chamou nominalmente em ordem alfabética para que a Secretária pudesse
recolher os votos. A Secretária recolheu o voto do Vereador Alberto de Oliveira Herdy,
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira,
Vereador Diogo Latini Rodrigues, Vereador Ederson Araújo de Souza, Vereador João
Batista da Silva Martins, Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, Vereadora Júlio
Carlos Silva Badini e por último o Vereador Romulo da Silva Oliveira. Sendo assim todos
os Vereadores depositaram o voto. O Presidente convidou dois Vereadores que quisesse vir
para conferirem a apuração dos votos juntamente com o 1º Secretário da Casa, mas
nenhum Vereador se manifestou. A apuração da Chapa Única foi feita e os escrutinadores
verificarem que havia o número seis (06) favoráveis e três (03) votos contrários, sendo
assim a Mesa Diretora foi eleita por seis votos favoráveis e o Presidente comunicou que
para o biênio 2019/2020 a Mesa será composta pelo Presidente José Luiz Estefani
Miranda Filho, Vice-Presidente João Batista da Silva Martins, 1º Secretário Diogo
Latini Rodrigues, 2º Secretário Cássio Avelar Daflon Vieira e Suplente de Secretário
Ederson Araújo de Souza. O Presidente comunicou que de acordo com o Regimento
Interno a posse da Nova Mesa Diretora acontecerá no dia 1º de janeiro de 2019. Antes de
encerrar o Presidente comunicou também que a Câmara Municipal entrará em Recesso
Parlamentar a partir do dia 15 de dezembro do corrente ano, voltando os trabalhos
parlamentares no dia 18 de fevereiro de 2019, mas nesse período a Casa terá seu
funcionamento normal. Em seguida o Presidente franqueou a palavra aos Vereadores que
quisesse fazer suas considerações finais. Fizeram suas considerações e agradecimentos os
Vereadores Romulo da Silva Oliveira, Vereador Alberto de Oliveira Herdy, Vereador José
Luiz Estefani Miranda Filho e o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira. Não
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra o Presidente interrompeu a Sessão para
a lavratura da ata em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a
leitura da ata da sessão, que foi aprovada por unanimidade. 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
__________________________.

