Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXLIV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
25 de março de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e cinco 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. Ausentes os Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira
e Ederson Araújo de Souza. 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 Alberto de
Oliveira Herdy o qual disse que foi um prazer receber a população nessa Casa e que a Casa
ficou até mais alegre com a presença de todos, pois a população precisa estar nessa Casa
observando e vendo o trabalho de cada Vereador, porque é isso que os motiva e faz o
Vereador funcionar. Disse que os Vereadores são funcionários do povo, então é mais que
obrigação estarem aqui dando respostas ao povo. O Vereador disse também que veio a
tribuna trazer um assunto que é até enjoado e chato, porque como são moradores dessa
cidade e que vê com certa apreensão o alto índice de usuário de drogas, traficantes, acha que
não podem mais aceitar essa situação e que tem que se unirem, pedirem soluções e buscarem
que a Casa faça uma Audiência Pública com as autoridades do Município, Polícia Civil e
Militar buscando metas e formas de estarem combatendo esse problema no Município. Disse
que essa situação está acabando com os lares e são vários jovens envolvidos, pessoas
conhecidas, pessoas próximas, então acha que o primeiro passo é que as autoridades juntos
busquem uma forma de estarem ajudando esses menores ou até maiores para que possam
estar fazendo um trabalho social, um trabalho de educação e também mostrar o outro lado
que tem jeito, que tem opção para mudar o jogo, então acha que cabe a essa Casa que faça
um oficio pedindo a Polícia Militar e Civil e também que seja reativado o Conselho
Municipal de Segurança, pois isso é muito importante porque tem pessoas de segmentos
como familiares, comunidade que podem estar trazendo para a polícia informações
privilegiadas para estarem combatendo e disseminando esse problema no Município e
tirando totalmente dos lares esse tipo de coisa que acaba com as famílias. Pediu aparte o
Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que é de fato um assunto muito importante
o que o Vereador Alberto levantou, mas também tem que tentar fazer um trabalho junto a
Polícia Militar e Órgãos competentes para resolverem a questão antes de chegar na pessoa,
porque no momento que a pessoa se torna um dependente químico, ele não é um problema só
para a sociedade, para família, ele é um problema geral que alcança a todos e conviver com

uma pessoa que é dependente químico não é fácil. Disse ainda que tem é que dar um jeito de
estarem solucionando essa situação com trabalhos sociais virado para a parte educacional,
se preocupando com os pais, com a formação das pessoas. Que tem de começar da base e
sempre preparar o cidadão para estarem prontos para falar “Não” as drogas, porque
infelizmente as drogas tem batido na porta, não tendo assim como defender as crianças,
porque as vezes estamos trabalhando, tendo que trazer o sustento para casa. Disse que o
colega levantou um assunto muito importante, parabenizou e concluiu. Pediu aparte o
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que gostaria de endossar as palavras do
colega Vereador Alberto quanto a presença do povo nessa Casa, pois não é nada melhor para
o andamento e fiscalização do jeito que deve ser feito com o povo presente nas sessões. E
quanto as palavras do Vereador Alberto relacionado a droga, a segurança pública que isso
na verdade tem dizimado o mais importante que existe nessa terra que são as famílias. Disse
também que se hoje conseguirem colocar em prática todas as leis que existem no município e
até mesmo na Constituição estarão dando um grande passo. Muitas das vezes a dificuldade
de todos é colocar as leis em prática, isso é o maior adversário. Disse também que nessa Casa
ao longo de todos esses anos até as comissões permanentes se preocupam com as famílias e
que criaram uma comissão que trata justamente da segurança pública e o combate as drogas,
onde todos os assuntos pertinentes que for contra essa questão estarão nessa Casa
combatendo e todos os Vereadores já se preocuparam com essa área que é a mais importante
que tem que é a família, a família em toda a sua integra ela está ali perfeita, mas
infelizmente o que as famílias tem produzidos para colocar na sociedade são pessoas ruins,
maus políticos, drogados, traficantes, homicidas, que tudo isso se vê. Disse que o colega
Vereador Alberto Herdy está de parabéns pela colocação e acha que tem mesmo que se
manifestarem e não esperar por uma solução, pois sabem que a família é uma criação divina,
mas depende de todos políticos estarem consertando isso. O vereador parabenizou o colega
e disse que pode contar com seu mandato, com sua posição, com seu entendimento sobre
família, porque tem certeza que todos aqui vão estar se manifestando dessa forma, concluiu.
A palavra voltou ao Vereador Alberto Herdy o qual disse que como presidente da Comissão
de Segurança Pública e Combate as Drogas faz questão em fazer um oficio pedindo que as
autoridades tanto municipais como intermunicipais possam estarem aqui presentes,
debatendo com as pessoas da comunidade que queiram ajudar, porque na verdade agora não
é questão que é o Vereador Alberto e sim o município, as famílias que queiram ver seus filhos
num caminho certo. Então não se consegue resolver um problema criando outro, tem é que
achar soluções e fortalecer as famílias com educação, saúde e tudo isso são causas que trazem
as pessoas para os meios errados, então acha que tem que convocar a educação, saúde, social
e todos os segmento do município para estarem juntos tentando fazer o melhor para o
município, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual
disse que os honra muito a presença do público nessa Casa, porque tendo a presença da
população isso proporcionará analisar e avaliar o trabalho do Vereador, pois muitas das
vezes ouvem falar que o Vereador não faz nada. O Vereador trabalha sim, lutam, pedem,
solicitam várias coisas ao Poder Executivo, que fazem um trabalho muito bacana, mas só

que precisam muita é da presença da população, porque se a população não estiver presente
nunca vão ficar sabendo o que o vereador vem fazendo para o município. O Vereador disse
também que na oportunidade gostaria de parabenizar a Igreja Batista de Macuco na
presença do Pastor Eli por ter completado 101 anos e que esteve presente junto com o
Vereador Diogo Latini prestigiando a bela homenagem que foi feita ao Pastor Eli com a
inauguração da Quadra Poliesportiva na Igreja que levou o nome do Pastor Eli. Disse que
foi um momento muito bacana e muito mágico para o município de Macuco, concluiu. O
Presidente disse que já ia solicitar ao Vereador Alberto Herdy que enviasse o ofício pela
Comissão de Segurança Pública e Combate as Drogas. Parabenizou o colega pelas palavras
e disse que quando se trata de segurança não podem perder tempo. Em seguida o Presidente
solicitou a Secretária Geral 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 dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Meio
Ambiente referente ao Projeto de Lei Nº014/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe
sobre “Altera a estrutura administrativa do Município de Macuco, para extinguir e criar
cargo comissionado na forma que dispõe”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos e Comissão Saúde e Assistência
Social referente ao Projeto de Lei Nº015/19 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”, da Indicação Nº1249/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira, da Indicação Nº1251/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira
e da Indicação Nº1252/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues. A palavra foi
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual cumprimentou o Pastor Eli, o Padre Wanderson e todo público presente e
disse que veio a tribuna para falar um pouco sobre a indicação que apresentou, que na
verdade o mais importante na indicação foi atendida, que foi um pedido que Vereador
Romulo fez quanto a pavimentação da rua citada na indicação. Disse que a rua com relação
a todas as outras ruas do bairro Glória, ela é uma rua mais nova a rua Elinto do
Nascimento. Disse que o serviço de pavimentação foi começado como a base da rua, os meios
fios, mas na verdade não teve como ser concluído e com isso criou uma dificuldade para
acesso dos pedestres, de moradores e também dos veículos que transitam por ali, então o que
vem pedir é que a princípio se conclua a obra, mas mesmo que não se conclua que melhore o
passeio público e a via para os automóveis. Disse que sobre a conclusão da obra entende e
que sabe da dificuldade do município, mas a princípio e de imediato que se faça a melhoria
do passeio público e as vias e com relação a conclusão não podem deixar de pedir, porque o
Vereador Romulo expos isso na época e é uma necessidade. Disse que hoje acredita que é a
única rua que não esteja pavimentada, mas estão aqui e sabem da dificuldade do município
em estar fazendo o serviço no local, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini

Rodrigues o qual cumprimentou o ex-Vereador Marcelo Mansur, o Pastor Eli e todo público
presente. Parabenizou o Pastor Eli pelo aniversário da Igreja Batista e pela linda obra de
inauguração da quadra poliesportiva. Saudou também o Padre Wanderson e todos os
membros da Igreja Católica. O Vereador explicou que o parque de exposição de Macuco é
um parque de muitas utilidades, além de ser utilizado para caminhada, para área de lazer,
hoje já funciona a EMATER, a Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal
de Transporte, Detran, enfim, então o Rural Parque tem uma rotatividade muito grande de
entrada e saída não só de pedestres mais também de veículos. Disse que a rua Diná Machado
Botelho que se inicia na subida da curva na avenida, ela se tornou uma via de muito acesso
e automaticamente tendo um risco maior de atropelamento até para os pedestres, então
sugere a Secretaria de Obras que dentro da possibilidade possa estar construindo calçadas
de acesso dessa subida até o Pórtico de entrada do Parque de Exposição para que os
pedestres que deslocam até o parque de exposição, possam estar usando a calçada e terem
uma maior segurança nesse trajeto. Disse que gostaria de deixar um pouco mais explicado a
indicação que foi apresentada e no mais agradeceu e 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 de Constituição, Justiça e Redação,
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Meio Ambiente
referente ao Projeto de Lei Nº014/19 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 Projeto de Lei em Tela em única Discussão e Votação o qual
foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto 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, Comissão de Obras Públicas
e Serviços Urbanos e Comissão Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei
Nº015/19 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 a
Indicação Nº1249/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação
Nº1251/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira e a Indicação Nº1252/19 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues 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
__________________________.

