Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXL da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
11 de março de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos onze dias do mês de março 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. Fez uso
da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que gostaria de solicitar
a Casa para que a Secretaria Geral faça um oficio a Secretaria de Saúde para que viabilize
e intensifique o atendimento dos Agentes de Saúde no Município. Explicou que é um serviço
que está tendo muitas reclamações por não estar funcionando direito. Disse que mora dentro
de uma comunidade e que os moradores de lá reclamam muito e também vem reclamações de
outros bairros, enfim, de todos os bairros tem reclamações. Disse que vê alguns agentes de
saúde trabalhando e outros nem nas casas com pessoas acamadas tem ido e que já ligou para
a Secretaria de Saúde e falou com o Subsecretário duas vezes, falou também com a
Enfermeira Chefe que é responsável pelo serviço e até hoje isso não foi resolvido e as
reclamações continuam. Disse que fica a critério do Presidente se caso queira fazer o ofício
em nome da Casa, se não, pode ser feito em seu nome. Disse ainda que outro pedido que faz
já foi falado no início dos trabalhos desse ano que é a questão dos pareceres nos projetos e
para que não fique um disse me disse, que lembra e que fique gravado que hoje deu parecer
em dois projetos aqui no plenário, mas é a última vez que dá, porque já avisou que só daria
parecer depois que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação der nos projetos. Então
quem está na Comissão agilize o trabalho para que não atrapalhe o bom andamento das
coisas na Casa, pois acha que não quer ser citado como quem está atrapalhando e que só está
comunicando o que falou lá no início que só daria parecer depois da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação em todos os projetos e não aqui no plenário como teve que
fazer. Explicou que só deu parecer para não atrapalhar o andamento dos trabalhos, mas
isso não se repetirá, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira
o qual disse quanto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que faz parte, acredita
que hoje foi um dos primeiros pareceres que deu, mas acha por bem também ver com o
Presidente da Comissão o Vereador Alberto Herdy para que até pudessem estar se reunindo,
porque na verdade não houve reunião, mas foi um dos primeiros a dar o parecer. Disse que

hoje no parecer dos projetos que veio ao plenário foi um dos primeiros a dar o parecer, mas
também acha que por ter dado hoje não atrasou o andamento de projeto nenhum, mas acha
certo o que o colega Vereador Carlos Alberto falou e que poderiam até vir antes um pouco e
se reunir para conversar sobre o projeto para dar o parecer, concluiu. Fez uso da palavra o
Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que se encontra nessa Casa desde as 14
horas e que foi em quase todos os gabinetes e que esteve até com o colega Vereador Carlos
Alberto e até falou com os colegas Vereadores Júlio Badini e Romulo que poderiam ter feito
uma reunião para estarem dando o parecer, porque o Vereador Carlos Alberto tinha falado
que não ia fazer. Disse que estão muito disse me disse e pouco presente, então acha que
poderiam estar mais juntos, mais próximos e conversando para que as coisas aconteçam de
forma ordeira como sempre foi. Disse que não se nega em dar parecer, mas quer estar presente
para dar o parecer e quer também que os demais Vereadores venham e participem das
comissões já que fizeram tanta exigência, então que participem e assinem como vez ele e o
colega Vereador Cássio Daflon. Disse que está aqui como faz toda as sessões, vem cedo e
que está presente para ouvir e também para estar questionando as coisas da presidência,
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual esclareceu
que quem deu o voto tarde foi ele devido ao horário do trabalho, que infelizmente seu horário
mudou e que a hora de almoça é de meio dia as 13 horas, então não teve como chegar mais
cedo, mas a hora que a Comissão marcar o horário para se reunirem que estará presente e que
conversará diretamente com o Presidente da Cooperativa Agropecuária de Macuco para
estar nessa Casa cumprindo seu papel como legislador desse Município, concluiu. Fez uso
da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que acha que é tempo de se
reunirem para trabalhar realmente para a população, pois desde o início do Governo que vê
uma dificuldade de interação nessa Casa, que as vezes percebe que são adultos, mas também
percebe que são crianças em corpo de adulto e quanto mais ficarem distante um do outro,
mas viverem com problemas um com outro nessa Casa a população padece por consequência
disso. Disse que tem que se unirem e serem amigo um do outro, quando chegar o período
eleitoral cada um vai pedir seu voto, mas no momento que estiverem nessa Casa, acha que
tem que procurarem ser bem amigo um do outro, porque se não as coisas vão ficar bem mais
difícil, concluiu. O Presidente antes de passar para o Grande Expediente disse que quanto
ao oficio citado pelo Vereador Carlos Alberto que a Secretária Geral faça a confecção do
mesmo. E com relação as Comissões acha que é muito certo se reunirem, os colegas
Vereadores são experientes e mostraram isso com as muitas indicações e trabalhos feitos
nessa Casa que já batem recordes e acredita que as reuniões das comissões vão com certeza
continuar acontecendo e que vão chegar num denominador comum com certeza, concluiu.
Não havendo mais 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, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referente ao 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”, dos
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº013/19 de
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Cria o Centro de Tecnologia da Informação e
dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº007/19 de autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre “Autoriza o pagamento do décimo terceiro salário para o prefeito e vice-prefeito
e dá outras providências”, da Indicação Nº1226/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto
da Silva Oliveira, da Indicação Nº1227/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues,
da Indicação Nº1228/19 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, da Indicação
Nº1229/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº1232/19 de
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1233/19 de autoria do
Vereador João Batista da Silva Martins, da Indicação Nº1234/19 de autoria dos
Vereadores Alberto de Oliveira Herdy e José Luiz Estefani Miranda Filho, do Ofício Gab.
Nº0041/19 do Poder Executivo e do Ofício PMERJ/7º CPA Nº108/19 do 7º Comando de
Policiamento de Área da PMERJ. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez
uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que com relação a
indicação que apresentou gostaria de dar uma enfatizada, pois pede que se faça a mudança
em duas ruas no Município para que se coloque em mão única. Esclareceu que as ruas são
da saída da Ponte José Marini pedindo que coloque só para sair para a Av. Roberto Silveira
e a outra rua é a Victor Boquimpani que fica ao lada da Secretaria de Assistência Social
que seja mão única para o Centro da cidade. Disse que acha que são duas ruas pequenas que
parece que não vão fazer muitas diferenças, mas com certeza irão, principalmente na rua
Victor Bonquimpani que já existe uma lei Municipal que é proibido tráfego de caminhões e
ônibus nessa rua. Disse que seria fundamental a mudança dessa rua para que melhore cada
vez mais o trânsito nesse Município. Disse ainda que outra colocação que gostaria de estar
falando é com relação ao Projeto de Lei Nº007/19 do Poder Executivo que foi lido e que foi
alertado pela Jurídico dessa Casa sobre o Projeto e que não está aqui declarando voto a
favor ou contra, mas acha que não é hora de estar votando esse projeto não. Disse que sabe
que é um direito constituído do Executivo, mas por ser funcionário público concursado da
prefeitura vê o salário de todos os servidores do município que estão muito defasado, vê
diárias de motoristas que saem de Macuco as duas horas da manhã para ir ao Rio de Janeiro
retornando em torno das vinte e duas horas por R$45,00 (quarenta e cinco reais) e que acha
que tem muita coisas mais importante para serem revistos antes. O Vereador torna a disser
que não seria hora de estarem votando o projeto, mas irá esperar os tramites legais da Casa.
Disse que sabe que é direito e que agradece ao Consultor Jurídico dessa Casa pelos
esclarecimentos e que não está questionando direitos, que está simplesmente falando em seu
nome como legislador dessa Casa que no Município se tem coisas mais importantes para
serem vistos no momento, mas está na pauta e vai acompanhar os tramites e que vai ver o
que vai dar, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual

parabenizou os colegas por estarem observando e vendo as necessidades da população e disse
que gostaria de frisar sobre a indicação que apresentou o qual fala sobre a limpeza que são
feitas pelas graneleiras nesse Município. Disse que acredita que alguns dos colegas já tenha
observado essa limpeza indevida que são feitas nas rodovias. Tem locais que tem a
incidência, por exemplo, na saída que vai para subestação vindo das fábricas cimenteiras
para pegar a RJ-116, alguns trechos na Volta da Ferradura que também fazem esses
limpezas e não se sabe o que é, que aparentemente pode ser uma sobra de cimento ou outro
material e na verdade se sabe que o Pórtico era usado direto, aparentemente para sobra de
cimento e um outro material mais escuro, mas ali a concessionária junto com a Prefeitura
tomaram providencias bruta em fechar com isso as carretas não entram mais, mas é fato
pois todos sabem que em outros locais tem essas limpezas e que acha que diante das
reclamações tem que se ver uma medida de providencias junto ao órgão responsável que é o
INEA, concluiu. Fez uso da palavra o vereador Romulo da Silva Oliveira o qual
parabenizou todos os colegas pelas indicações. Parabenizou o Vereador Júlio Badini pela
indicação sobre as coletas nos bueiros que é realmente importante e disse que em São Paulo
esse trabalho já é feito e com relação a indicação que apresentou sobre a colocação de placas
nas entradas dos bairros alertando sobre a constante movimentação de crianças, disse que é
importante estarem alertando porque de fato é perigoso e que vivem numa sociedade onde
as pessoas tem livre arbítrio e acabam conduzindo carro alcoolizado o que não deveriam,
mas se vê muitos fazendo e com isso podem estar evitando muitos acidentes e salvando até
vidas através da indicação apresentada, porque é uma forma de conscientização. O Vereador
disse que com relação as graneleiras de fato é uma indicação muito importante, porque vai
além de só causar uma aparência ruim, mas também a parte de poluição, porque quando
chove por ser materiais corrosivos, materiais perigosos como carvão, cobre, gesso até a
própria escória, então acha que poderiam entrar em contato com as fábricas para estarem
conscientizando os motoristas para estarem guardando essas sobras na própria fábrica, pois
vê sempre a fábrica coletando, porque de fato controlar os motoristas não é fácil, porque uns
rodam de dia e outros de noite, de madrugada, com isso não tem como ficar vigiando quem
vasculha carretas de madrugada. Por isso acha que tem que fazer uma campanha de
conscientização, conversando, falando da importância da sustentabilidade, que tem que se
cuidar do planeta para ficar para as próximas gerações, então talvez nesse sentido podem
estar resolvendo essa questão, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini
Rodrigues o qual disse que irá fazer só um complemento de sua indicação com relação a
participação do município na 25ª edição do Dia do Desafio e esse evento é um evento
mundialmente realizado pelo SESC e sempre acontece na última quarta-feira do mês de
maio e o município de Macuco por dois últimos anos não tem participado do evento. Disse
ainda que a inscrição é gratuita e o município além de ser inscrito ainda recebem alguns
materiais para desenvolver as atividades e as atividades envolvem não só as crianças, os
adultos, os idosos e esse dia é o dia mundial de incentivo a prática de atividades físicas,
então existe uma competição geralmente com uma outra cidade de um país e isso é muito

interessante nas escolas, porque muitas crianças podem estudar e pesquisas sobre a cidade
em que o município está participando, então isso pode fazer com que os alunos conheçam
outras cidades. Disse ainda que como a pouco dia fez uma indicação sobre o retorno do
Projeto Brincando na Rua está fazendo e até está pedindo a Secretaria de Educação porque
sabe que a estrutura está um pouco maior com relação as atividades esportivas na educação,
então o corpo de profissionais é maior e já tem as crianças na escola e como é um projeto
gratuito o município ainda vai ter benefícios de materiais, por isso seria importante estarem
se escrevendo e participando de mais esse evento no município. Explicou que é um evento
que o município já participou muitas vezes desde 2003, sempre participou, sempre teve sua
contribuição e acha importante ter o retorno para que possa estar contribuindo com esse
evento mundialmente. O Vereador também parabenizou todos os colegas Vereadores e disse
que foi apresentadas indicações muito importantes, que se forem analisar fazendo um breve
relato de uma por uma pode analisar que na indicação do Vereador Carlos Alberto na
mudança de transito isso desafogaria muito o transito em frente a prefeitura onde é um dos
piores problemas que tem, principalmente em horários de quatro, cinco horas da tarde,
horário de almoço e na parte da manhã com as entregas de mercadorias nos comércios. Já a
indicação do Vereador Júlio Badini que seria uma indicação para muitos uma surpresa, mas
hoje é a melhor maneira de se trabalhar com relação aos bueiros inteligentes. Disse que a
poucos dias tinha visto uma reportagem falando que estava sendo implantado em Belo
Horizonte, mas nada seria diferente se acontecesse em Macuco, pois o custo não é tão alto
e terão sempre os bueiros funcionando dentro da normalidade. A indicação do Vereador
Romulo que está sempre preocupado com as crianças que é importante também, porque
Macuco é uma cidade que tem muitas crianças que brincam nas praças, nas ruas, pois é
importante essa prevenção. Com relação a indicação do Vereador Cássio Daflon que teve a
preocupação com a questão ambiental com a limpeza de graneleiras que muitas das vezes
acontecem no próprio bairro da Volta da Ferradura que é um bairro que tem muitos
moradores do município e que pode trazer muitos danos a esses moradores. Com relação a
indicação do Vereador João Batista que fala da cobertura da quadra da Volta do Umbigo
que sabe que a garotada do bairro fica muito ansioso e acredita que essa indicação vai ser
atendida, porque recentemente a Escola Davi Coelho também recebeu um tipo de quadra
anexo a escola e mesmo com o tamanho que a escola possui ficou legal e vai dá para o
profissional trabalhar. E a indicação dos Vereadores Alberto Herdy e José Estefani que tem
certeza que é um dos assuntos que a maioria dos Vereadores recebem reclamações, pois
limpezas de terrenos e lotes acha que todos são cobrados todos os dias, então muitos das
vezes estão caindo naquela resposta que o fiscal não faz a notificação, não vai autuar o
dono, então acabam ficando elas por elas. Disse que só fez esse release para parabenizar a
todos pelas ideias nas indicações e tem certeza que se forem atendidas o município dá um
passo importante em algumas áreas, concluiu. O Presidente antes de passar para a Ordem
do Dia parabenizou todos os colegas Vereadores pelas indicações apresentadas e disse que
todos foram muito boas, concluiu. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no

Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou os Pareceres
Favoráveis das Comissões de 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 Nº012/19 de autoria do Poder Executivo em Única
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto
de Lei em sua Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a
Segunda Votação. Em seguida colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº013/19 de autoria do Poder Executivo em Única
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto
de Lei em sua Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a
Segunda Votação. Em seguida encaminhou o Projeto de Lei Nº007/19 de autoria do Poder
Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira. Em seguida encaminhou também as Indicações
Nº1226/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a Indicação
Nº1227/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº1228/19 de
autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, a Indicação Nº1229/19 de autoria do
Vereador Romulo da Silva Oliveira, a Indicação Nº1232/19 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1233/19 de autoria do Vereador João Batista da
Silva Martins e a Indicação Nº1234/19 de autoria dos Vereadores Alberto de Oliveira
Herdy e José Luiz Estefani Miranda Filho ao Chefe do Poder Executivo. O Presidente
antes de encerrar a Sessão pediu desculpar aos colegas pelo convite ter ficado no carro que
foi para oficina, mas que gostaria de convidar os colegas para a Posse da Nova Diretoria
da 45ª Subseção da AOB que irá acontecer na quarta-feira dia 13/03/19 as 19 horas em
Cordeiro no prédio por cima da Rodoviária. 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
__________________________.

