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Ata CMXXXVIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
25 de fevereiro de 2019, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos vinte e cinco 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. Presentes todos os Vereadores. 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 dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº005/19 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá nome ao “Cantinho da Criança de 
Macuco” e dá outras providencias”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de Meio Ambiente referente ao 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”, dos 
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer referente ao Projeto de Lei Nº008/19 de autoria do Poder Executivo que 
dispõe sobre “Altera a Lei Municipal Nº811/18, criando novo piso salarial para os 
profissionais do magistério constante na Lei nº302/05, e dá outras providencias”, dos 
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde 
e Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº009/19 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “Dá nome ao Abrigo Municipal de Macuco e dá outras providencias”, dos 
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão 
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referente ao Projeto de Lei Nº010/19 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá nome a quadra poliesportiva neste 
Município e dá outras providencias”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº011/19 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito adicional 



suplementar no valor de R$40.571,82 às dotações constantes no orçamento do Município 
de Macuco no exercício de 2019”, do Projeto de Lei Nº012/19 de autoria do Poder 
Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento 
do Município de Macuco no exercício de 2019”, do Projeto de Lei Nº013/19 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre “Cria o Centro de Tecnologia da Informação e dá outras 
providências”, da Indicação Nº1219/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira, da Indicação Nº1220/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da 
Indicação Nº1221/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação 
Nº1222/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1223/19 de 
autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza, da Indicação Nº1224/19 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1225/19 de autoria do Vereador 
Júlio Carlos Silva Badini, do Ofício Nº001/19 da Secretaria Municipal de Administração 
(Departamento de Patrimônio Público) e do Ofício SMMAUDC Nº015/19 da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil. A palavra foi franqueada no 
Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy o qual disse que veio a tribuna para pedir o empenho de todos para ver se o 
Prefeito atenda o que foi pedido na indicação que apresentou com relação ao plano de 
prevenção geológica que irá prever muitas coisas, principalmente que vem acontecendo, por 
exemplo, no moro do Araponga onde o muro já cedeu e teve até uma reunião na semana 
passada com o pessoal da Defesa Civil e viram que o muro afastou 25 centímetros. Então 
acha que podem prever e antecipar do que estar depois tentando concertar o que não tem 
mais jeito. Disse que tiveram vários eventos no país que teve chance de serem prevenidos e 
não foram, então Macuco hoje tem um bairro que necessita de um olhar clínico de alguém 
que saiba o que está falando para se fazer um estudo e olhar o que está acontecendo para 
disser se o bairro oferece ou não perigo. Disse que tem moradores, tem pessoas que precisam 
que o Poder Municipal invista em segurança e qualidade e o que pede é que tenham um 
pouco mais de cuidados com essas pessoas e que olhem com carinho por morarem em áreas 
de risco. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que de fato também 
esteve no bairro vendo o muro, mas o que acontece é que a obra foi feita e quem fez andou 
errando em algumas coisas, pois conversou com pessoas que entendem do assunto que 
explicaram que andaram colocando muito peso, muita pedra em cima de um lugar de barro 
e com as chuva e lama essa pedra vai descendo e sucessivamente o muro foi cedendo. Disse 
ainda que não está desmerecendo ninguém por que sabe da dificuldade das pessoas que 
acabam indo morar em lugares assim devido a não terem um poder aquisitivo melhor para 
comprar um lote em outro lugar. Então acha que deveriam fazer um trabalho melhor e 
intenso na formação das pessoas, para terem entendimento e terem uma vida melhor, 
concluiu. A palavra voltou ao Vereador Alberto Herdy que disse que concorda com o colega 
Vereador Romulo, pois estão falando de pessoas, de seres humanos e que as vezes nem todos 
tem condições de fazer o certo e as vezes acabam na precariedade fazendo errado e 
concedendo que façam mais coisas erradas, proporcionando assim um perigo maior para 



quem mora na parte de baixo do bairro, então com isso tem que se tomar conta, tem que 
vigiar e acha que os fiscais da prefeitura tem que estar avaliando, olhando e cobrando, 
porque infelizmente tem muitas obras irregulares, tem muitas pessoas construindo em 
qualquer lugar e que não estão tendo esse trabalho de fiscalizar, mas infelizmente tem que 
fiscalizar, porque são órgãos que foram feitos para isso, tem que se cobrar um pouco mais 
para que depois não se percam vidas por causa de fazer o certo. Disse que agradece e que 
possam se empenhar para melhorar e proporcionar qualidade de vida para os munícipes, 
concluiu. O Presidente José Luiz Estefani Miranda Filho parabenizou os colegas 
Vereadores pelas indicações apresentadas e disse que são indicações importantes para o 
Município. Parabenizou também o Vereador Alberto Herdy por ter feito o uso da tribuna e 
disse que depois poderiam conversar e estarem entrando num acordo e ser for o caso e se for 
preciso terem uma conversa formal ou informal com o Coordenador da Defesa Civil pedindo 
até uma explicação para que estejam a par da situação sobre o assunto, porque são 
perguntados nas ruas pelos munícipes e que acabam não sabendo o teor da reunião que foi 
realizada com o Coordenador da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de 
Janeiro. Disse que podem estar vendo isso depois, concluiu. Não havendo mais quem 
quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do 
Dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº005/19 de autoria do 
Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por 
unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida colocou os Pareceres 
Favoráveis das Comissões Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Meio Ambiente referente ao Projeto de 
Lei Nº006/19 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida colocou 
os Pareceres Favoráveis das Comissões Constituição, Justiça e Redação, Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer referente ao Projeto de Lei Nº008/19 de autoria do Poder Executivo em 
Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de 
Projeto de Lei em regime de urgência colocou o referido Projeto de Lei 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 e foi a 
promulgação. Em seguida colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões Constituição, 
Justiça e Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei 
Nº009/19 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida colocou 
os Pareceres Favoráveis das Comissões Constituição, Justiça e Redação e Comissão de 



Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referente ao Projeto de Lei Nº010/19 de 
autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por 
unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida colocou os Pareceres 
Favoráveis das Comissões Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao 
Projeto de Lei Nº011/19 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os 
quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. 
Encaminhou o Projeto de Lei Nº012/19 de autoria do Poder Executivo as Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Em seguida 
encaminhou o Projeto de Lei Nº013/19 de autoria do Poder Executivo as Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira. Encaminhou também as Indicações Nº1219/19 de autoria do Vereador Carlos 
Alberto da Silva Oliveira, a Indicação Nº1220/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva 
Oliveira, a Indicação Nº1221/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a 
Indicação Nº1222/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação 
Nº1223/19 de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza, a Indicação Nº1224/19 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº1225/19 de autoria do 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini 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 
__________________________. 
 


