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08 de abril de 2019, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos oito dias do mês de abril 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 Cássio Avelar Daflon Vieira 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 Carlos Alberto da Silva 
Oliveira o qual comunicou que os dois ofícios que pediu a secretaria dessa Casa que fizesse, 
foi entregue e protocolado e disse que quando pediu para fazer o oficio em nome da Casa 
teve questionamento de alguns colegas que não quiseram assinar, mas o oficio não deixou 
de ser feito. Explicou que um dos ofícios pedia que fosse colocada em prática a Lei 426/08 
sobre o funcionamento das farmácias com os revezamentos aos domingos e sobre o outro 
ofício pedia ao Secretário de Saúde para que revessem os trabalhos dos agentes comunitários, 
devido a muitas reclamações de munícipes que esse trabalho não está sendo feito com 
frequência. Disse que fez o oficio para o Secretário de Saúde com cópia ao Prefeito e 
esclareceu que todos podem ficar bem à vontade, que não precisam assinar o oficio quando 
for pedido, desde que avisem para não atrapalhar as meninas da secretaria e que todos os 
ofícios que pedir daqui para frente podem ser feito exclusivamente só no nome dele, concluiu. 
Fez uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual justificou sua falta na 
última sessão, explicando que foi devido a problema de saúde e precisou se ausentar. Em 
seguida disse que veio a tribuna levar ao conhecimento dos nobre que estão num mundo 
moderno e que acompanham as redes sociais, mas infelizmente as redes sociais de Macuco 
não tem ajudado muito, porque preferem fazer política ao invés de ajudarem o município a 
se erguer e a tomar um rumo correto. Disse que são Vereadores e estão nas ruas todos os dias 
e que não precisam de redes sociais para chamar atenção da prefeitura ou do Prefeito nas 
coisas que não estão sendo feitas, nem tão pouco dos vereadores. Disse que acha muito 
incrível que tiveram um governo que passou e que dizia que nada funcionava, mas que não 
houve nem um pouco de cobrança como está sendo feito no atual, então acha incrível uma 
pessoa ir ao prefeito e falar “Senhor Prefeito nossa rua está assim”, “Senhor Prefeito o banco 
está quebrado” e que no outro governo não tinha, então acha que tem que cobrar o que é 
pertinente ao Governo Municipal, o Governo Municipal não está mal, pelo contrário, está 



muito bem e caminhando muito bem. Disse que é defensor das coisas certas, então o Prefeito 
hoje tem uma aprovação de noventa por cento pelo menos, porque ele está no caminho certo 
e tem coisa a fazer como todos os governos tem, mas garante que em volta desse município 
não tem prefeitura melhor que essa, que cumpre suas obrigações, pagas os salários em dia e 
faz dentro do sacrifício as obras que são pertinentes ao município. Disse que se alguém tem 
alguma coisa a cobrar, cobre dos vereadores pessoalmente e que não fiquem mandando 
recadinho de facebook, porque isso não se faz, que tem que mostrar a rosto e colocar a rosto 
para ser batida. Disse que anda na rua todos os dias e que está pronto para receber críticas 
tanto construtivas como negativas, pois a crítica faz o homem engrandecer e que aceita a 
crítica de qualquer forma e tenta dentro do possível deixar a resposta para quem for e do 
que foi criticado. Disse que as pessoas tem que exigir menos e participar mais, pois o 
município hoje precisa de pessoas participativas, não pessoas que venham criticar o que está 
sendo feito e bem feito, então como vereadores são cobrados e que vão cobrar sempre, mas 
vão cobrar da forma certa, porque garante que não passou nada nessa Casa que não fosse 
legal, que não votaram nada que não fosse em beneficio do povo e tem certeza que o 
sentimento que tem quando há dúvidas de chamar o Prefeito e conversar como foi feito 
várias vezes, então não admite que pessoas vão simplesmente para as redes sociais querendo 
denegrir e colocar os vereadores como se fossem Vereadores não atuantes. Disse que pode 
até ter tido Vereadores não atuante, mas não é o caso dessa legislatura agora e que fala por 
ele e por todos os colegas vereadores e que é grato ao município por tudo que está sendo feito 
e vai cobrar sim, mas o certo e no momento tem visto o prefeito fazendo um bom governo. 
Pediu a parte o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que a questão de rede 
social cabe ao legislador está presente, como disse o colega Vereador Alberto Herdy, mas vê 
uma grande falha também nas reivindicações que são feitas através dos vereadores ao Poder 
Executivo, que demora para responderem ou fazerem o que estão pedindo e quando se joga 
nas redes sociais por qualquer pessoas em três, quatro dias estão resolvendo. Acha que cabe 
a cada um tomar uma posição, sabe que todos vão falar que já foram no gabinete do Prefeito, 
já falaram sobre essa questão, pois quando mandam uma indicação para o Poder Executivo, 
indicação que já pediu ano passado e que está enviando de novo, pois é uma indicação de 
extrema necessidade, porque quem passa todos os dias, principalmente a pé ou de bicicleta 
vão ver que não foi feito e é uma coisa que o custo é mínimo para a Prefeitura, mas garante 
se postar no facebook hoje está ariscado de até sexta-feira ficar pronto. Disse que cabe 
também aos vereadores serem mais firmes perante as reivindicações que são feitas por cada 
um nessa Casa junto ao Poder Executivo. Disse que não está aqui denegrindo a imagem de 
prefeito e nem de secretário nenhum, pois tem secretário que quando pedem tem boa vontade 
em fazer, mas tem uns que quando pedem entra num ouvido e sai no outro, então acha que 
cabe a cada um tomar uma posição mais firme perante as reivindicações que pedem, porque 
assim que passarem a postar em facebook acha que a coisa vai melhorar, mas não precisa 
chegar a esse ponto, agradeceu e concluiu. Pediu aparte o Vereador Diogo Latini Rodrigues 
o qual disse que gostaria de aproveitar a fala dos colegas e fazer um breve comentário, pois 
como o colega disse essa Câmara é uma das Câmara mais atuantes dos últimos mandatos 



que tem no município, se for analisar em número de indicações e tudo que foi feito aqui, 
supera todas as outras, não desmerecendo e nem desrespeitando nenhum outro vereador que 
passou nessa Casa, onde cada um deixou seu legado com o trabalho feito aqui, então uma 
das coisas que sugere e que mais uma vez deixa sua sugestão ao Poder Executivo, pois já 
subiu nessa tribuna e chegou a falar que existe indicações que são urgentes e indicações que 
podem ser realizadas a longo prazo, mas sabem que no inicio até tinham algumas respostas 
do Poder Executivo das indicações ,mas uma coisa que sugere ao Prefeito que ele designe 
um servidor dentro do gabinete para atender e ler todas as indicações que chegam todos os 
dias posterior as sessões, porque muitas das coisas que estão sendo cobradas nas redes sociais 
por um munícipes que fica na rede social cobrando, já foi indicação de vereadores que foi 
apresentada nessa Casa. Então muitas das vezes o vereador não pode nem ir à rede social 
agradecer, porque parece que não foi ele quem pediu, então muitas das coisas já foram 
pedidos por essa Casa e chega na hora o vereador não tem condições de agradecer. Disse que 
deixa essa sugestão ao Prefeito para que designe um servidor para receber as indicações e 
ver quais são urgentes e as que podem ser feitas a médio prazo ou longo prazo, enfim, que 
só para reforçar a fala dos colegas vereadores que também está de acordo com o pensamento 
dos colegas e acha que é dessa forma que o trabalho de cada vereador vai poder aparecer 
para a população, pois parece que os vereadores não fazem nada, que os vereadores não são 
atuantes, que os vereadores não estão preocupados com aquilo que está acontecendo na rua, 
no bairro, enfim, mas tem certeza que os noves vereadores que estão nessa Casa sabe do que 
se passa, do trabalho de cada um, porque é apresentada nas sessões, concluiu. Pediu aparte 
o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que com relação ao assunto falado fica 
muito triste, porque vem trabalhando e lutando por dias melhores para o município e muitas 
das vezes se depara nessa situação, mas que o que tem feito e tem valorizado é que os 
ausentes sempre tem razão, porque se a pessoa não participa da sessão, não vem e não está 
perto e se vai para as redes sociais falar alguma coisa, aquela pessoa não sabe nem o que 
está dizendo e de fato ela não tem essa razão. Disse que acha que tem que começar a fazer 
um trabalho como o colega Carlos Alberto já havia pensado no inicio do mandato, que são 
as sessões itinerantes, porque normalmente esses tipos de pessoas que estão perto, dando 
atenção e satisfação com as sessões itinerantes acha que vai melhorar muito, pois vão ter 
aproximação com a população, vão saber realmente as dificuldades que as pessoas vão estar 
passando e vão estar trocando ideias e falando do trabalho e o que passam no dia a dia. 
Acha que isso vai melhorar muito se colocarem em práticas as sessões itinerantes nos bairros, 
concluiu. Pediu aparte o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que aproveitando 
a fala do colega Vereador Alberto Herdy o qual foi muito importante e feliz, pois garante 
que tem muitas coisas que são postadas nas redes sociais que são de indicações de vereadores 
dessa Casa. Disse que ir na rede social e colocar é fácil, mas tem que ter o trabalho e mostrar, 
então que estão aqui e que essa Casa está aberta para quem quiser vir visitar, vir as sessões 
e ver as indicações que estão sendo feitas e cobrar, isso vai ser muito importante. Disse que 
o colega citou sobre os bancos do calçadão nas redes sociais, pois essa indicação já foi feita 
nessa Casa e várias outras que estão postadas nas redes sociais que são muitas indicações 



de vereadores dessa Casa, concluiu. A palavra voltou ao Vereador Alberto de Oliveira Herdy 
o qual concluiu dizendo que infelizmente falta para os vereadores um pouco mais de 
vereadores, ou seja, cobrar mais de quem tem que ser cobrado, porque infelizmente não tem 
como o colega Vereador Diogo Latini disse, o retorno de respostas das indicações. Disse que 
deveriam estar aqui ouvindo dos secretários todas as reivindicações feitas, porque até hoje 
só quem manda alguma coisa para essa Casa é o Secretário de Meio Ambiente Firmo Daflon 
e o Diretor de Patrimônio Arnaldo Boaretto, as outras secretarias não estão nem aí para os 
vereadores, então eles tinham que estar nessa Casa dando satisfação do que está 
acontecendo, para que não sejam pego desprevenido na rua ou em qualquer lugar que seja 
por alguma obra ou benfeitoria que a prefeitura esteja fazendo e que não estejam a par, 
porque acabam ficando como não participasse o Governo. Disse que acha que como 
vereadores do município querem participar do governo, querem ajudar o governo, fazem 
parte do governo seja eleito em qualquer palanque, mas estão caminhando no mesmo sentido, 
não estão aqui criando problema pelo contrário, porque tudo que veio para ser votado em 
beneficio da população foi votado por unanimidade, então não ouve questão nenhuma nessa 
Casa que votaram contra com alteração ou abstenção, todos votados para ajudar o 
município, então nada mais justo serem atendidos também de cara a cara, que tem que 
deixarem certos cidadãos que querem fazer política, fazer política na hora certa, que agora 
é fazer trabalhos voltados a população que precisa, então como vereadores precisam cobrar 
e ser cobrados e nada mais justo todos sejam cobrados, desde os de cima para baixo, que não 
sejam ninguém isento dessa cobrança, do prefeito aos vereadores, secretários, subsecretários 
ou quem seja, assumiu um poder público tem que ser cobrar e justificar para a população o 
que tem feito, acha que isso é mais sensato e justo, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador 
João Batista da Silva Martins o qual disse que reforçando o que os colegas falaram que é 
muito lamentável ver nas redes sociais que os vereadores não fazem nada, não trabalham, 
geralmente são pessoas que querem aparecer, mas é muito mais fácil pendurar uma melancia 
na cabeça, tirar uma foto e postar, porque assim a pessoa vai aparecer muito mais, porque 
essa Casa é atuante e disse que é exemplo recente de uma foto que foi postado do escadão 
no bairro Volta do Umbigo onde o mato estava cobrindo o escadão e já vinha pedindo e 
ligando para secretaria responsável e a informação que passavam para ele é que o pessoal 
que faz a limpeza estava em outro bairro e não podia ir lá, mas a partir do momento que foi 
postado nas redes sociais no outro dia a limpeza foi feita, então na verdade a redes sociais 
tem muito mais peso do que fazem nessa Casa pelo que está vendo, porque solicitam e não 
são atendidos e vai um e posta nas redes sociais e de imediato resolvem. Disse que tem que 
se unirem mesmo e cobrar mais, concluiu. O Presidente disse que para finalizar a fala sobre 
o assunto e que todos estão de parabéns por levantarem esse assunto, porque realmente redes 
sociais não é local para fazer política, que tem aqui as sessões todas as segundas e quartas-
feiras e que ficam carente de munícipes participando e que estão dispostos para 
esclarecimentos sobre os trabalhos, projetos de lei, indicações que aliás são campeões, pois 
desde a criação do município e no primeiro biênio desta legislatura já apresentaram 
quatrocentos e oitenta indicações, onde que na formação do município em 1997 foram feitas 



trezentas e sessentas mais ou menos indicações, onde teriam muito mais coisas para serem 
feitas, então a Câmara realmente é atuante e que são vereadores atuantes e trabalham, não 
que as outras legislatura não fosse, mas que tem que falar o que fazem e que estão a 
disposição da população, mas ninguém participa. Disse que conversando com o Vereador 
Romulo sobre a sessão itinerante e que andou pensando sobre, acha que isso mostra mais 
fraqueza ter que ir aos bairros convidar as pessoas para participar das sessões, porque é as 
pessoas que tem que mostrar interesse e vir participar da sessão na Câmara, não ter que levar 
para a população, mas mesmo assim tem o risco de não participarem, que infelizmente a 
Câmara só enche quando tem alguma polemica ou algum projeto que vai gerar confusão, 
assim a Câmara fica lotada. Disse que infelizmente independente disso tem que continuar 
fazendo os trabalhos, mostrar serviços porque são representantes do povo, que foram eleitos 
pelo povo e que são a ligação entre o munícipe e o prefeito. Disse ainda que vão de novo 
levantar esse assunto com o Prefeito na próxima oportunidade para resolverem esse impasse, 
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 Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei Nº017/19 
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a Lei Municipal Nº703/15/18, 
criando novo piso salarial para os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de 
endemias, e dá outras providências”, do Requerimento Nº253/19 de autoria da Mesa 
Diretora o qual requerem na forma regimental, que seja concedido Moção de Aplausos a 
Cooperativa Regional Agropecuário de Macuco LTDA pelos seus 80 anos, do Requerimento 
Nº254/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual requer, na forma 
regimental, que seja concedido Moção de Aplausos ao Professor Roberto Kleber Monteiro 
Zaniboni pelos 10 anos dedicados a Capoeira no município de Macuco, da Indicação 
Nº1262/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e do Convite da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio de 
Janeiro/RJ. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o 
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que como havia falado no pequeno 
expediente que a indicação que apresentou hoje já tinha feito ano passado, uma coisa simples 
para resolver, mas se publicarem nas redes sociais hoje, amanhã fica pronto, porque com um 
dia serviço conseguem fazer o que está pedindo na indicação. Disse também que outra coisa 
que gostaria de tocar é sobre o desinteresse da população em participar das sessões, porque 
vê a importância que é o projeto de lei nº017/19 onde cria o novo piso salarial para os 
agentes de saúde e não tem ninguém nessa Casa, que vê o desinteresse da pessoa que vai ter 
um aumento de salario e não estão nem aí. Disse que garante que todos os interessados estão 
sabendo que esse projeto seria votado hoje nessa Casa e que com algumas pessoas até chegou 
a falar. Disse que volta a falar, pois a pessoa vai nas redes sociais só para criticar, mas o 
desinteresse é tão grande que nem para receber um aumento de salário não participam da 
sessão, concluiu. O Presidente disse que estava lendo a indicação do colega vereador Carlos 



Alberto que realmente a indicação com relação ao Banco Itaú é uma situação gritante e que 
inclusive o dia que estava vendo sobre o assunto com o Secretário de Obras que disse que ia 
fazer um quebra-molas igual ao que tem em Trajano de Moraes, aquele quebra-molas mais 
alto que serve de passarela para dar acesso ao Banco, mas realmente essa acessibilidade ao 
Banco Itaú vira e mexe tem uma pessoa que pede os vereadores na rua. Disse ainda com 
relação ao Projeto de Lei Nº017/19 que realmente as pessoas não participam nem quando o 
assunto é de interesse e importante, nem para prestigiar e valorizar o trabalho dos 
vereadores, a falta de interesse da população é geral mesmo, então fica muita cobrança pelas 
redes sociais, atrás de monitores de computador ou celular e muito pouco presença, cara a 
cara, olho no olho que é importante. Disse que fica muito feliz quando tem alguma Moção 
de Aplausos e que vem as famílias para prestigiar, mas realmente é uma coisa que entristece 
muito, mas é a realidade, 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 e Comissão de Saúde e Assistência Social referentes 
ao Projeto de Lei Nº017/19 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 de Lei em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a promulgação. Colocou os 
Requerimentos Nº253/19 de autoria da Mesa Diretora e o Requerimento Nº254/19 de 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade. Em seguida o Presidente pediu a Secretária Geral que fizesse 
a confecção das devidas Moções. Encaminhou a Indicação Nº1262/19 de autoria do 
Vereador Carlos Alberto 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 
__________________________. 
 


