Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXXXVII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
20 de fevereiro de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte dias do mês de fevereiro de 2019, 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 Alberto de Oliveira Herdy. A Ata da
Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade.
O Presidente José Luiz Estefani Miranda Filho franqueou a palavra ao Pequeno
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o 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 Nº006/19 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre “Altera os artigos 8º e 10 da Lei 661/13 que cria o Projeto
Guarda Mirim no âmbito do Município de Macuco e dá outras providências”, da Indicação
Nº1215/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação
Nº1216/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº1217/19 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1218/19 de autoria do
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, do Ofício Gab. Nº0016/19 do Poder Executivo e do
Ofício SMDSDH Nº001/19 da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente
o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que em conversa com o Maestro
João Poubel tiveram a ideia de estar fazendo a indicação apresentada, porque tiveram uma
conversa com uma pessoa de Nova Friburgo e que conseguiram e em breve será entregue a
Associação Musical São João Batista um valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) que irá
engrandecer muito a Instituição para a compra de instrumentos musicais. Disse que esse
valor foi conseguido através da Procuradoria Geral do Ministério Público de Nova Friburgo
e que esse dinheiro veio de algum tipo de multas que foram aplicadas e o dinheiro acaba
sendo revestido para alguma Instituição. Disse que a banda da cidade de Cordeiro no ano
passado recebeu esse valor e em conversa com o Maestro de Cordeiro o qual os orientou para
conseguissem esse dinheiro. Com isso conseguiram enviar toda a documentação necessária e
eles vieram também na cidade e pediram fotos da Associação Musical São João Batista,
pediram fotos da escola de música que existe na banda e que graças a Deus conseguiram
essa vitória para a Associação. Disse ainda que esse valor irá ser revertidos em instrumentos
musicais e que já foram feitos uma lista de todos os instrumentos que precisam e já pediram
propostas das empresas para ser feito a licitação e que o valor será entregue no dia doze de

junho e que o horário eles vão marcar para ser entregue a banda, com isso tiveram a ideia de
estar expandindo as aulas de músicas da Associação Musical para os bairros de Macuco.
Disse que isso será interessante para os moradores de cada bairro e que o Maestro topou e
que só cabe agora ao Prefeito estar cedendo um espaço com professores para que tenham
êxito na indicação apresentada. Disse ainda que uma outra coisa é com relação a indicação
do colega Vereador Diogo Latini que fica muito feliz em estar lembrando principalmente
desse projeto, pois foi um projeto instituído em sua época quando era representante de
esporte no Município o qual era feito de quinze em quinze dias e que depois o colega Diogo
entrou e deu continuidade ao projeto, mas hoje vê esse projeto a mais de dois anos esquecido.
Disse que é um projeto que tem que voltar, não só esse na área esportiva, mas muitos outros
como a olimpíadas estudantis que depois passou para jovens estudantis e hoje não acontece
mais. Disse ainda que hoje o município tem uma área muito grande para expandir o esporte
no município, como a piscina que não tinha em sua época, quadras nos bairros, uma
inaugurada a pouco tempo na escola no bairro da Barreira. Disse que está ressaltando isso
porque em sua época só existia a quadra do CIEP Municipalizado onde centralizavam
muitas coisas ali e o projeto brincando na rua era feito no centro da cidade, nos bairros
juntos com integração com as associações de moradores. Disse que o colega Diogo já
trabalhou nessa área então sabe como é e que queria apenas reforçar o os dois pedidos e que
acha fundamental o apoio dos colegas no pedido feito para a banda para estarem reforçando
ao Prefeito, pois vai ser de grande valor para todas as crianças e moradores de Macuco,
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual primeiramente
agradeceu ao colega o Vereador Carlos Alberto pelo reforço na indicação e disse que para
complementar que o programa brincando na rua se não fosse um programa tão utilizado,
tão frequentado não teria sequência. Explicou que esse programa foi criado em 2006 e teve
sequência até o final de 2016 e que o deixou triste foi em saber que muitos equipamentos
que ficaram na secretaria foram quebrados, danificados e emprestados para festas de
aniversário particular, o qual deveriam ser utilizados com a população de Macuco e estavam
sendo usados para outros fins, então quando viu alguns materiais quebrados como mesa de
pingue-pongue, mesa de totó que foi comprado com muita dificuldade na época porque foi
caro e não tinha recurso para adquirir, a cama elástica que é uma cama de quatro metros e
meio própria para eventos que foram todos danificados e esse era um projeto que alegrava
os bairros finais de semana, porque era um projeto que funcionava muito bem sábados,
domingos e feriados, porque levava atividades para os bairros e pode também complementar
muitos eventos na cidade como festas das crianças, dia dos estudantes, festas nos bairros
onde o presidente da associação de moradores solicita o programa e o programa vai e
complementa as atividades que já estão tendo. Disse que faz esse apelo e que agradece o
colega Vereador Carlos Alberto pelo apoio para que esse projeto retorne. Disse que colocou
dois anos porque não viu com o atual secretário acontecer atividades nenhuma, então faz
esse pedido e que já em conversa com o Prefeito fez esse pedido verbal e que está fazendo
através da indicação e que acha que deveria ser estendido e até se possível ser ampliado para

levar para zonas rurais, para as escolas nos dias de eventos, para os bairros que é importante
para ter características e o mais importante que a criança só quer lazer, não precisa ter tênis,
não precisa ter colete, ter camisa, não precisa ter short e meião, a criança pode participar da
forma que chegar no local do projeto. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o
qual parabenizou o colega pela atitude e pela indicação, parabenizou também os colegas
Vereadores Carlos Alberto, Cássio pelas indicações e explicou que o projeto que o colega
mencionou ele é muito importante, porque as vezes as pessoas tem uma visão pequena do
assunto, mas num momento como esse podem descobrir talentos como um atleta ou uma
criança que tem um diferencial ai se tem a oportunidade de estarem aproveitando, fora
alguém que está do lado e que vê algum com potencial para o atletismo ou para qualquer
outra modalidade esportiva e de fato devem sempre enfatizar essas coisas, sempre tentar
melhorar a parte de esporte e a parte da educação, igual no Maracanãzinho no bairro Santos
Reis. Explicou que no bairro Barreira com muita dificuldade conseguiram controlar bem o
comportamento das crianças, porque as crianças viviam quebrando a quadra e que vem
fazendo um trabalho de conscientização, conversando, explicando que tem que apagar as
luzes na hora certa, explicando que na hora que acabarem de brincar pedirem um adulto
para apagar as luzes, porque há a necessidade de formarem pessoas melhores para o
município, porque é muito triste um ser humano chegar na idade adulta e não ter conteúdo
nenhum e o esporte é um catalizador de conteúdo. Disse que viveu e que vive isso e sabe
como é importante. Mais uma vez o Vereador agradeceu e parabenizou o colega e concluiu.
A palavra voltou ao Vereador Diogo Latini Rodrigues que ressaltou que não está querendo
comparar nada do passado com o presente e que só está aqui pedindo que atenda as crianças,
atendam os adolescentes, porque as crianças estão nas ruas soltas conforme o colega
Vereador Carlos Alberto ressaltou e que tem várias praças de esporte e que inclusive esse
mês teve com o Secretário de Esporte e pediu para ele para que tomasse providencias quanto
ao Maracanãzinho que estava uma bagunça, vinte quatro horas aberto com gasto de energia
elétrica durante o dia e que oficializou pedindo providencia e que até agora não teve
nenhuma resposta e que segundo informações existe um servidor para cuidar do local e não
acham o servidor lá, então pediu que o secretário acompanhasse isso de perto, porque não
pode uma obra daquela recém reformada pela prefeitura estar se acabando, tendo sua
utilização para outros fins e tendo reclamação de moradores por não fazerem nada. Disse
que até está expondo esse problema com os colegas para quem pudessem reforçar também
essa questão do Maracanãzinho, porque estando juntos nessa causa vai ser importante.
Disse que está falando do Maracanãzinho, mas tem outras praças que poderiam ser
movimentas como a quadra de areia da Nova Macuco por exemplo, poderia ter uma rede de
vôlei lá para que pudessem ser feitas as atividades, enfim, acha que precisam alavancar,
porque as coisas estão muito paradas quanto a área de esporte e acha que é importante que
isso aconteça. No mais o Vereador parabenizou o colega Vereador Carlos Alberto pela
indicação sobre o projeto de música, pois é muito importante a atividade musical nos bairros.
Parabenizou o colega Vereador Cassio Daflon que trabalha incansavelmente pelos

agricultores, pela agricultura familiar, que também é muito importante esse incentivo. E
por último parabenizou o colega Vereador Romulo que pediu alteração da rua no bairro
Barreira, que junto com o colega também Vereador Ederson que são moradores do bairro e
que sabem e veem muito mais que todos aqui sobre o trânsito dessa rua. Disse que a pouco
tempo presenciaram um acidente de uma criança de oito anos e se tiverem a oportunidade
de fazerem um estudo e reanalisar essa rua, acha importante esse pedido do Vereador
Romulo, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande
Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou os Projetos de Lei
Nº006/19 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Meio Ambiente.
Em seguida encaminhou as Indicações Nº1215/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto
da Silva Oliveira, a Indicação Nº1216/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira,
a Indicação Nº1217/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação
Nº1218/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 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
__________________________.

