Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMLIV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
06 de maio de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos seis dias do mês de maio 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. As Atas das Sessões do dia 24 de
abril de 2019 e do dia 29 de abril de 2019 foram colocadas em Discussão e Votação os quais
foram aprovadas 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 servidora Manoela Fernandes Cardoso para que fizesse a
leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos PareceresFavoráveis dasComissões de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente ao Projeto de Lei
Nº019/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Revoga a Lei Municipal
Nº667/14, fixando normas para a concessão de diárias dos servidores públicos do município
de Macuco”, 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
Nº021/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a estrutura
administrativa do município de Macuco, para extinguir e criar cargos comissionados na
forma que dispõe”, do Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
referente ao Projeto de Lei Nº003/19 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins
que dispõe sobre “Dá nome a Quadra Poliesportiva neste município e dá outras
providências”, do Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
referente ao Projeto de Lei Nº007/19 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto da Silva
Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy que dispõe “Dá nome a Academia ao Ar Livre
localizada no Bairro Santos Reis, no município de Macuco, conforme especifica”, do Parecer
Favorável
da
Comissão
de
Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº008/19 de autoria dos
Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy que dispõe sobre
“Dá nome a Academia ao Ar Livre localizada no Bairro Reta, no município de Macuco,
conforme especifica”, do Projeto de Lei Nº006/19 de autoria do Vereador Diogo Latini
Rodrigues que dispõe sobre “Dá nome a Academia ao Ar Livre no município, conforme

especifica”, do Projeto de Lei Nº009/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira
que dispõe sobre “Dá nome a Academia ao Ar Livre localizada no Bairro Barreira, no
município de Macuco, conforme especifica”, do Requerimento Nº255/19 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual requer, na forma regimental, que seja retirada a
preposição Nº005/2019, de sua autoria, ainda não deliberada em plenário, da Indicação
Nº1278/19 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, da Indicação Nº1279/19 de
autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1281/19 de autoria do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1282/19 de autoria do Vereador Romulo
da Silva Oliveira, da Indicação Nº1283/19 de autoria do Vereador João Batista da Silva
Martins, da Indicação Nº1284/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, do
Ofício Nº005/19 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
e do Convite do Prefeito Municipal Luiz Carlos Botelho Lutterbach do Município de Duas
Barras. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez o uso da palavra o Vereador Carlos
Alberto da Silva Oliveira, o qual cumprimentou a todos os presentes e disse que queria chamar atenção
com relação a Indicação do Vereador Júlio Badini, pois também fez uma indicação para o terreno da
Beija Flor de Macuco e hoje viu a indicação do Vereador Júlio que o chamou atenção, porque inclusive
a Escola de Samba da Volta do Umbigo, a Beija Flor, a SOCRIPAMA todas essas instituições no
passado existia um espaço para que eles fizessem seus eventos, fizessem os ensaios, no caso das Escolas
de Samba e a SOCRIPAMA e lembrou que há uns dez anos atrás existia um terreno onde foi
construído o Maracanãzinho que pertencia a SOCRIPAMA, só que com acordo verbal como foi feito
com a Escola de Samba Beija Flor, como foi feito com a Escola de Samba da Volta de Umbigo e como
foi feito com a SOCRIPAMA ficou no esquecimento. Disse que hoje tem que ser feito Indicação e que
caiu uma herança no colo do atual prefeito para que viabilize espaços que já existiram para essas
instituições. Disse que chamou atenção essa indicação do Vereador e que lembrou das Escolas de
Samba e da SOCRIPAMA que lá no passado existiam seus terrenos e que foram trocados e até hoje
não foi feito nada, concluiu. Pediu aparte o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que foi
bem lembrado as palavras do Vereador Carlos Alberto e explicou que foi um pedido da SOCRIPAMA,
porque eles realizam os torneios na quadra da Barreira e até no Rural Park e eles tem um sonho de
terem a sua própria sede para poderem estarem realizando seus torneios, não dependendo em pedir
espaços a prefeitura. Disse que espera que o prefeito análise esta Indicação com carinho, que possa
estar vendo uma possibilidade de estar resolvendo esta situação, concluiu. Fez o uso da palavra o
Vereador Romulo da Silva Oliveira que cumprimentou a todos os presentes e disse que foi à tribuna
para pedir que os Vereadores o ajudem na aprovação do Projeto de sua autoria que homenageia
Leonardo, o Léo através do Projeto de Nº009/19. Disse que sabe que poucos dos colegas Vereadores
tiveram a oportunidade de conhecê-lo a fundo, mas que ele conviveu com o Leonardo desde pequeno e
de fato era um ser humano do bem, um cara que não reclamava, que era para frente. Relatou que no
período que faleceu, Leo tinha o projeto de estar trabalhando embarcado, já tinha iniciado o curso
técnico, mas foi a vontade de Deus, por isso pede a ajuda dos colegas Vereadores na aprovação do

Projeto. Disse também com relação a Indicação que apresentou o qual pede para cercar os parquinhos
da cidade, explicou que foi pedido de munícipe, de um morador do Bairro Reta, do amigo “Estouro”
que o cercou e disse que tem visto muitos animais andando dentro dos parquinhos e com isso poderia
trazer doenças, algumas bactérias para as crianças, então deu a ideia e resolveu fazer a Indicação,
concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy que cumprimentou os presentes
e disse que é um prazer estar recebendo mais gente para estar assistindo a sessão, pois é o primeiro
passo para um município forte é as pessoas participarem, é isso que propõem a democracia.
Parabenizou a todos pelas Indicações e disse que como falou na rádio, que faz a sua parte, ouve e põe
no papel, põe para frente e hoje é uma demonstração que estão acompanhando, que não estão
dormindo, então para colocar em pratos limpos fez uma Indicação o qual conversou antes com o
Secretário de Esportes e falou com o prefeito e comunicou que iria fazer esta Indicação, porque existem
duas quadras em condições boas nos Bairros Barreira e Santos Reis. Disse que como morador do Bairro
Santos Reis presenciou várias vezes a quadra deste Bairro com os refletores ligados, toda aberta, toda
depredada, sem o mínimo de zelo e que procurou o zelador, a pessoa que estava encarregada de tomar
conta e não o achou, e que entrou na quadra, esperou alguns minutos e ninguém fez contato. Disse
que acha que quando o prefeito nomeia alguém para trabalhar, a pessoa tem que cumprir o papel dele,
não cabe ao prefeito ficar “meu filho vamos trabalhar, vamos trabalhar”, o prefeito faz a parte dele
que é colocar a pessoa para trabalhar, então o cara tem que exercer a função que foi designada, não é
nenhum presente do prefeito, o cara tem que trabalhar, se estar encubido de fazer a parte dele que
faça, então acha que está faltando um pouco de seriedade de quem trabalha no local para estar
tomando conta, então achou viável que pudesse passar essas quadras para as Associações, porque elas
vão zelar, vão fazer com que as coisas funcionem, vão marcar os horários. Disse ainda que hoje tem
um exemplo muito bom no Bairro Santos Reis que é o Nicão que gosta de ajudar, então tem que ter
gente que gosta de ajudar, estar faltando no município pessoas que queiram ajudar, porque criticar
todos sabem, mas poucos sabem ajudar a fazer a coisa funcionar. Disse que como munícipe,
primeiramente filho do município e segundo Vereador, está exercendo o direito de munícipe, porque
viu o prédio depredado, está todo pichado, as portas abertas, os refletores ligados até tarde e isso não
pode estar acontecendo, infelizmente quem deveria ficar na referida quadra não está ficando e isso
não é culpa de ninguém, infelizmente não estar tendo um controle, então tem que estar pedindo para
que as quadras vão para as mãos das Associações, porque precisa que as coisas sejam ordenadas, que
os prédios públicos sejam bem dirigidos, agradeceu a todos e concluiu. Pediu aparte o Vereador Carlos
Alberto da Silva Oliveira o qual disse que foi bem lembrado pelo colega Vereador Alberto a respeito
das quadras e que queria incluir mais um pedido que é a quadra do Macuco Rural Park. Disse que
presenciou as 4 horas da manhã, um dia que foi fazer uma viagem, a quadra estava aberta e pessoas
andando de moto dentro da quadra, os refletores todos ligados e tem um zelador e que o questionou e
o zelador respondeu que não tinha chave e que a quadra fica aberta todas as noites a disposição e que
nesse meio tempo saiu duas motos de dentro da quadra com três pessoas em cada uma e quando ligou
o carro e viram o farol acesso saíram de dentro da quadra e segundo o zelador todo dia acontece isso.

Relatou que conversou com o Secretário de Esportes sobre esse assunto, mas não conversou com o
Diretor do Rural Park que seria cabível, pois não é difícil resolver, simplesmente colocar um cadeado
e determinar o horário que o zelador irá ficar, até do próprio Detran, o que toma conta dos carros do
município na garagem, pode fazer esse serviço também, pois não tem problema nenhum. Disse que só
queria fazer esse acréscimo, pois a Indicação do Vereador foi muito boa. Disse também que com relação
as academias que já foram instaladas, tem equipamentos já quebrados e se o pessoal não se educar e
não chamarem atenção, porque estão achando que a academia é parque de criança, estão pensando que
é brinquedo para criança e que no Bairro Santos Reis já tem equipamentos quebrados, mas se for
chamarem atenção de um filho de alguém a pessoa acaba achando ruim. Disse que já adianta que fez
uma Indicação que será lida na próxima sessão pedindo ao prefeito que feche, que determine horário,
senão vai ter equipamento para pouco tempo, agradeceu pela aparte e concluiu. Fez o uso da palavra
o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual parabenizou o Vereador Alberto e o pronunciamento do
Vereador Carlos Alberto e disse que também no Bairro Barreira no início teve um problema com relação
a isso e as pessoas não estavam respeitando, estavam bagunçando e que fez uma Indicação há um
tempo atrás sobre educação patrimonial e ambiental para estarem conscientizando as pessoas desde
pequeno, porque de fato concertar um ser humano quando este está com vinte e poucos anos é delicado
e que se vê de fato a falta de interesse não de todo mundo, mas de uma parte da população. Disse que
no Bairro Barreira tinha um parquinho em ruínas e hoje tem a academia que está legal, melhorou
muito a paisagem do Bairro, das casinhas no caso, mas de fato tem essa dificuldade de estarem
cuidando, de estarem zelando, mas acha que existe um caminho e na quadra da Barreira, por exemplo,
estão colocando bastante modalidade esportivas, então a quadra estar ficando praticamente
movimentada a semana inteira e isso tem ajudado, agradeceu e concluiu. Fez o uso da palavra o
Vereador Diogo Latini Rodrigues que cumprimentou os presentes e disse que já iria entrar no assunto
da Indicação do colega Vereador Alberto que na verdade não iria tocar no assunto, porque está
cansado de cobrar a questão de quadra e disse que não está discordando da Indicação, mas acha
inadmissível o município ter que entregar três prédios públicos na mão de uma Associação de
Moradores para tomar conta, sendo que o município tem o recurso, tem o servidor para tomar conta,
para entregar para uma Associação que tem pessoas voluntárias e que não está discordando da
Indicação do colega, mas vê que nesse momento tem que chamar os responsáveis por essas quadras e
determinar como o colega mesmo disse, a pessoa teve a oportunidade de se tornar servidor público para
cuidar daquele patrimônio, tem que fazer a obrigação dele, para que o serviço seja realizado, agora se
a pessoa realmente não quer trabalhar ou devolve ela para outro setor ou vai cortando o dia do
servidor, acha que é o único jeito de doer, vai doer no bolso, porque a pessoa que não vai trabalhar,
que não vai cuidar do patrimônio é realmente inadmissível. Disse que está falando até por experiência
por ter sido Secretário e na época tinha os zeladores e essa quadra do Rural Park que o colega Vereador
Carlos Alberto falou, era uma das quadras principalmente que não pode ficar aberta durante a noite,
porque é uma das quadras fechadas do município e muita coisa pode acontecer, e hoje ela também serve
para guardar alguns equipamentos da prefeitura que podem ser furtados e com relação ao

Maracanãzinho na época fez uma Indicação, pois o prefeito começou a reformar, com relação a
iluminação que ainda continua precária, não tem água no sistema dos vestiários e cobraram há pouco
tempo a questão do horário de fechar. Disse que recebeu reclamações de vários moradores daquela
região, que quatro da manhã a luz estava acessa conforme o Vereador falou, mas acha que é questão
de chamar o servidor e determinar o horário de abertura, fechamento, quem vai limpar, para poderem
dar um conforto para quem usa, não tem condição da pessoa chegar para utilizar o espaço público em
seu momento de lazer e não ter as devidas condições. Disse que o Maracanãzinho foi feito com esse
objetivo de lazer, mas que não é contra a Indicação do colega e que está junto com o Vereador Alberto
nesta luta, só acha inadmissível ter que entregar para uma Associação que não tem estrutura de
Recurso Humano remunerado para estar tomando conta, sendo que o município tem servidor da
secretaria e de outas secretarias que podem ser remanejados para poderem ajudar a cuidar desse espaço.
Disse também que com relação ao Projeto de Lei Nº006/19 de sua autoria, conforme o Vereador
Romulo falou e que também o parabeniza pela a indicação com o nome do Leonardo ex atleta de Jiu
Jitsu, também justifica a apresentação do nome do Senhor Sebastião conhecido como Senhor Belengó,
uma pessoa que foi um dos primeiros moradores do Bairro da Glória e que estará homenageando nessa
academia do Bairro Glória que foi o primeiro equipamento de esporte que o Bairro recebeu e acha que
nada mais justo em homenagear. Com relação ao Requerimento Nº255/19, justificou que está retirando
o Projeto que não foi ainda deliberado pelo plenário, mas que foi lido, por questão de formatação e vai
estar sendo concluído pelo jurídico e voltará a pauta com outra formatação, porque o Projeto já existia
nesta Casa de autoria do ex Vereador Marcelo Mansur. E com relação a Indicação que apresentou o
qual sugere ao prefeito que instale na Praça Wilson Campos, Pracinha perto da Igreja Sara Nossa
Terra, uma Praça que o Vereador Júlio já pediu em questão de iluminação e que já pediu a instalação
de uma pista de skate e que agora está dando uma sugestão para o Poder Executivo de uma instalação
de um parque, porque ali agora existe um ponto de ônibus escolar para o embarque e desembarque das
crianças, então está ficando um número muito grande de crianças neste local durante o dia e durante
a noite também com ponto do churrasquinho do Marcos, que se concentra um movimento muito grande
de pessoas e automaticamente crianças frequentam ali e seria mais uma opção para os moradores
daquela região. Disse que no mais gostaria de parabenizar os colegas pelas Indicações, pois todas
foram com grande sentido e objetivo para o município, concluiu. Antes de passar para Ordem do dia o
Presidente José Luiz Estefani Miranda Filho parabenizou os colegas Vereadores pelas Indicações,
pelos Projetos de Lei e pela atuação com que faz a Câmara, uma Câmara que trabalha, uma Câmara
muito forte, concluiu. Não havendo quem mais 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 e Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira referente ao Projeto de Lei Nº019/19 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 de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de
Lei Nº021/19 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
o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto
de Lei Nº003/19 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado 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 o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação referente ao Projeto de Lei Nº007/19 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto da
Silva Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado 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
o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto
de Lei Nº008/19 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Alberto de
Oliveira Herdy em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 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 Nº006/19 de autoria
do Vereador Diogo Latini Rodrigues a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Encaminhou o Projeto de Lei Nº009/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira
a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Colocou o requerimento Nº255/19 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação o qual foi
aprovado por unanimidade e pediu a servidora para que arquivasse o referido Projeto de
Lei. Encaminhou a indicação Nº1278 /19 do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, a
Indicação Nº1279/19 do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº1281/19 do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº1282/19 do Vereador Romulo da Silva
Oliveira, a Indicação Nº1283 do Vereador João Batista da Silva Martins e a Indicação
Nº1284 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 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 Manoela Fernandes Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente
______________________ e pelo 1º secretário _______________________.

