Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXLI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
13 de março de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos treze 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. Ausente o Vereador Júlio Carlos Silva Badini. O
Presidente cumprimentou o Secretário de Agricultura Sr. Luiz Felipe, o Vereador Arildo do
Município de São Sebastião do Alto e o munícipe o Sr. Paulo Roberto. Em seguida 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 Romulo da Silva Oliveira o qual disse
que veio a tribuna agradecer ao Exmo. Prefeito Sr. Bruno Alves Boaretto e a toda a
Secretaria de Obra pelo trabalho que fizeram por trás da quadra no bairro Barreira. Disse
que já tinham muitas reclamações de moradores com relação a limpeza na canaleta atrás da
quadra e que já estavam cheias de barro e em uma rua que foi aberta no sentido a quadra
que também fizeram a limpeza, então em seu nome e dos moradores deixa seus
agradecimentos, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual
aproveitou a presença do Secretário Luiz Felipe para parabeniza-lo junto com o Prefeito
pela aquisição através de emenda parlamentar dos maquinários e implementos agrícolas que
o município recebeu nos últimos dias, que tem certeza que vai ajudar muito no trabalho da
Secretaria, porque quem foi secretário sabe a dificuldade em tocar uma secretaria do
município com pouco recurso, então quando tem um recurso externo federal de emenda isso
ajuda muito no trabalho. Mais uma vez o Vereador agradeceu o Secretário pela conquista e
disse que gostaria de deixar registrado e sabe que outros colegas Vereadores devem ter
recebido também essa reclamação com a questão da empresa ENEL e da CEDAE que
muitas das vezes não se sabe se a cobrança é por estimativa ou não e ao mesmo tempo não
é de alçada dos Vereadores dessa Casa resolver problema se é por estimativa ou não. Disse
que existem leis que foram criadas e que regulamentaram uma lei municipal que já valia a
nível estadual, mas essa reclamação tem que chegar no código de defesa do consumidor que
é o órgão responsável que cuida dessas concessionárias que prestam serviço. Disse ainda que
sabe que a luta é diária para atender os pedidos e que gostaria de deixar registrado que no
dia 12 março do corrente ano fez esse pedido na ALERJ junto com o Deputado Thiago
Pampolha para que a Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ possa estar
disponibilizando um ônibus que a comissão tem e que faz um trabalho itinerante nas cidades

do Estado Rio de Janeiro, para estar atendendo o município de Macuco e automaticamente
as pessoas que se sentem lesadas e acharem que não estão sendo cumprido as normas, possam
fazer suas reclamações para que possam ser tomadas providencias sobre os casos. Disse que
ainda não tem o retorno e confirmação de data a respeito do pedido, mas assim que tiver
alguma informação estará informando aos demais colegas e ao Presidente dessa Casa para
que todos possam estar cientes, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira
Herdy o qual disse que gostaria de estar levantando uma possibilidade da Casa em estar
fazendo um oficio a Polícia Militar pedindo que volte as rondas PAMESP Escolar, que são
os Policias Militares visitando as escolas e tendo um livro na escola e um livro na viatura
ao qual o policial entra na escola e faz a vistoria e assina como está tudo normal. Disse que
nesse dia foram surpreendidos na parte da manhã com uma fatalidade em Suzano/SP, então
podem estar criando meio para começarem a se prevenir com relação a esses tipos de eventos.
Disse ainda que tem outras coisas para fazerem além disso, para tentar causar um impacto
maior na redução desses crimes, porque são famílias destruídas, são pessoas que tiram suas
vidas acabando com o sonho de outras, então gostaria que a Casa fizesse um oficio pedindo
ao 11º Batalhão que fizesse as rodas escolares tanto diurno como noturno, principalmente
noturno, devido a alguns casos na cidade que requerem um pouco mais de atenção, então
acha que é sensato e viável e que podem estar olhando com carinho para os estudantes que
querem realmente estudar e querem alguma coisa, podendo assim dar uma qualidade de vida
melhor para o município, concluiu. O Presidente acho muito boa a colocação do Vereador
Alberto Herdy em ter levantado o assunto que chocou a todos pela manhã. Que realmente
foi uma coisa que ninguém gostaria de passar, porque quando se sente tranquilo quando um
filho está estudando, na verdade hoje não se tem mais essa tranquilidade diante de toda
barbárie pelo qual assistiram pela manhã na televisão. Disse que diante mão já parabeniza
o colega pela iniciativa do ofício e explicou que realmente se lembra que via a Polícia Militar
nas escolas, mas não sabe se pararam de fazer essas rondas. O Presidente solicitou que o
colega Vereador Alberto Herdy explicasse mais um pouco sobre o assunto o qual explicou
que são planejamento que a polícia militar faz com determinadas áreas que requerem um
pouco mais de policiamento e que inclusive nas escolas, então destina uma viatura nos
grandes centros para fazer esse tipo de ronda. Disse que só faz PAMESP bancário e escolar,
que é o mesmo que faz nos bancos, um livro que vai na direção e faz a constatação que a
escola está em ordem, com isso pode se pedir que faça em vários horários como de manhã,
tarde e noite para dar um pouco mais de segurança. Disse que acredita que passa um pouco
mais de segurança e para as pessoas que pensam em fazer algo de errado inibi, então acha
que a sensação de ver os policiais perto, traz uma certa tranquilidade para os pais e para
quem quer estudar de verdade, concluiu. Em seguida o Presidente pediu a Secretária Geral
para que fizesse a confecção do referido ofício. 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 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” que foi para

Segunda Votação, 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” que foi para
Segunda Votação, da Indicação Nº1230/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira, da Indicação Nº1235/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira,
da Indicação Nº1236/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação
Nº1237/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e da Indicação Nº1239/19 de
autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira. A palavra foi franqueada no Grande
Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que volta
a tribuna para justificar a indicação apresentada com relação a FAETEC e que todos sabem
como funcionam a unidade da FAETEC, mas são informações que a partir de abril o Estado
estará reformulando todos as unidade, então seria o momento para que o Prefeito pudesse
estar providenciando todos os pedidos necessários junto ao Estado para que o município
possa estar recebendo uma unidade da FAETEC. Disse que uma unidade da FAETEC com
todos os cursos são muito ampla e complexa, mas com a quantidade de cursos que estiverem
disponível para ser instalado no município de Macuco tem certeza que vai ajudar muito e
ao mesmo tempo sabe que é através da educação profissionalizante que vão conseguir
transformar a vida das pessoas e fazer uma política pública voltada para o cidadão. O
Vereador também parabenizou o colega Vereador Alberto Herdy pela indicação que também
foi voltado para área de cursos profissionalizante no município e disse que hoje estão
votando em Segunda Votação um projeto que pede abertura de crédito adicionais que serão
para cursos profissionalizantes em três áreas de imediato, inclusive um é de uma área muito
importante que é de operador de games e de computador que está dentro do projeto que pede
abertura de crédito para a Secretaria de Educação. Disse que irão de imediato atender jovens
e adolescentes e tem certeza que se amanhã conseguirem colocar tudo em pratica e trazer
mais a unidade da FAETEC, os jovens de Macuco vão ter a certeza que vão poder já no
ensino médio estar cursando os cursos na FAETEC ou escola profissionalizante e saindo e
tendo já uma formação, porque muitas das vezes saem da escola sem saber o que vão seguir
por não ter profissão definida e isso gera uma dificuldade de arrumar um emprego e vão
ficando com o tempo ocioso e fazendo coisas erradas, então acha importante darem
capacidade e profissionalizar esse jovens que estão saindo das escolas para que eles possam
ter sua profissão e dignamente seguir sua vida e formar sua família. Pediu a parte o
Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual parabenizou os colegas pelas indicações e disse
que com relação a escola técnica que já andou fazendo esse pedido ao Prefeito, porque de
fato é muito importante essa formação técnica, essa qualificação e capacitação dos cursos.
Disse que podem citar o exemplo do município de Cordeiro que tem duas escolas técnicas
onde em uma delas até se formou em mecânica que é a Associação Educacional Dr. Paulo
Cezar Queiroz e o CNEC que era o antigo Colégio Santa Monica. Explicou que uma
qualificação técnica na cidade forma cerca de 200 a 400 técnicos por ano por exemplo, e o
que acontece com esse técnicos, eles acabam indo trabalhar nas regiões dos lagos, nas fábricas
cimenteiras e normalmente quem tem qualificação técnica não ganha menos que R$3.000,00
(três mil reais) por mês, e com isso os comércios são bem aquecidos, porque quando a pessoas

tem condição melhor para cuidar da família tudo favorece, concluiu. A palavra voltou ao
Vereador Diogo Latini que disse que o colega falou da cidade de Cordeiro que tem o exemplo
também de outra escola técnica que a do IFF (Instituto Federal Fluminense) que
atualmente tem atendido aproximadamente 13 alunos do município de Macuco, então é
uma unidade federal que também está próximo e que já 13 jovens estão se qualificando
através desse oportunidade, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual também parabenizou os colegas Vereadores pelas indicações e disse que é muito
bom o Secretário de Agricultura Luiz Felipe estar presente, porque a campanha da Aftosa
muitas das vezes não se dá a atenção que todos sabem por ter sido erradicada há anos no
país, o país não vê a aftosa há muitos anos, mas como é importante a dedicação a vacinação
e esse ano a vacinação teve uma modificação, diminuiu a dose que já é um obstáculo para
alguns produtores, porque muito das vezes o produtor não tem condições de pagar um
veterinário por serem pequenos agricultores, então o que pede através dessa indicação é que
se inicie uma campanha com o acompanhamento da Secretaria de Agricultura e produtores
para que os pequenos agricultores fossem assistidos no município, porque muitos compram
a vacina e levam o atestado porque conta ponto no preço do leite na Cooperativa e na
verdade não vacina, devido até a falta da pistola adequada para estarem aplicando a vacina
e o que pede é o mínimo. O Vereador parabenizou o Secretário de Agricultura Sr. Felipe e a
toda as pessoas que fazem parte da secretaria pela aquisição do maquinário e disse que
tiveram a oportunidade de estarem juntos e Macuco hoje tem de mais moderno em plantio e
silagem, que foi uma linda aquisição porque isso vai ajudar uma classe sofrida e que foi com
muita alegria que os produtores receberam esses maquinários, concluiu. Não havendo quem
quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do
Dia. Colocou o Projeto de Lei Nº012/19 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 Nº013/19 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 encaminhou a Indicação
Nº1230/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1235/19
de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a Indicação Nº1236/19 de autoria
do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº1237/19 de autoria do Vereador
Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº1239/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva
Oliveira 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
__________________________.

