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Aos oito 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. Ausente os Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e José Luiz 

Estefani Miranda Filho. A Ata da Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o 

qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente em exercício Vereador João Batista da 

Silva Martins franqueou a palavra ao Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer 

o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente em exercício solicitou a servidora Manoela Fernandes 

Cardoso para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a  leitura  do Projeto 

de Lei Nº019/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dispõe sobre “Revoga a 

Lei Municipal Nº 667/14, fixando normas para a concessão de diárias dos servidores 

públicos do Município de Macuco” que foi a Segunda Votação, do 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” que 

foi a Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº 022/19 de autoria do Poder Executivo que 

dispõe sobre “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de 

R$539.049,00 às dotações constantes no orçamento do município de Macuco no exercício 

de 2019”, do Projeto de Lei Nº 003/19 de autoria do Vereador João Batista da Silva 

Martins que dispõe sobre “Dá nome a quadra poliesportiva neste município e dá outras 

providências “que foi a Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº 007/19 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 Santos Reis, no município de Macuco, 

conforme especifica” que foi a Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº 008/19 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” que foi a Segunda Votação, do Parecer Favorável da Comissão de 

Constituição Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº 006/19 de autoria do 

Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Dá nome a academia ao livre no 

município, conforme especifica”, do Requerimento Nº 256/19 de autoria do Vereador 



Romulo da Silva Oliveira o qual requer, na forma regimental, que seja aditada a preposição 

Nº009/2019, de sua autoria, ainda não deliberada em plenário”, da Indicação Nº1287/19 

de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1288/19 de autoria do 

Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1289/19 de autoria do Vereador Cássio 

Avelar Daflon Vieira, do Ofício Nº053/19 da Secretaria Municipal de Saúde e do Convite 

da Igreja Assembleia de Deus Badu  Macuco. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. 

Fez o uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que foi a tribuna esclarecer a 

Indicação de sua autoria, porque é morador do Bairro Santos Reis e presenciou algumas coisas que o 

levou a fazer a referida Indicação pedindo proteção para os aparelhos das academias ao ar livre. Disse 

que acha que foi uma conquista de Macuco, que outros municípios não tiveram e que existem aparelhos 

em todos os Bairros que podem atender aos munícipes, ou seja, os jovens, os idosos, que poderão 

praticar esportes “dentro de casa”, então os aparelhos tem que ser zelado e não adianta só colocar e 

ninguém olhar, não ter ninguém para estar olhando as pessoas praticando e ensinando a forma correta, 

teria que ter alguém para está explicando como funciona e como se faz o devido esporte. Disse que tem 

que ter os aparelhos, mas tem que ter alguém para estar orientando e ter também uma proteção, porque 

os aparelhos estão virando brinquedos, que as mães ficam olhando  as criança em cima dos aparelhos  

pulando, puxando para um lado e para outro e que dá até aflição em vê os maus tratos, pois são novos 

e foram adquiridos recentemente através do Deputado Marco Antônio Cabral e que foi uma conquista 

para Macuco, então não custa zelar. Disse ainda que cada um tem que fazer seu papel, pai e mãe são 

responsáveis pelos seus filhos que estão quebrando o bem público, o bem que é de todos e a população 

cobra tanto do político, mas não faz um pouquinho e deveria fazer, isso iria ajudar muito a coisa 

funcionar e tomar destino, concluiu. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira que disse que 

é importante estar cuidando e mantendo em equilíbrio os aparelhos. O Vereador deu exemplo de um 

amigo que mora em Carmo, que fez a prova da polícia e passou em todos os testes e quando chegou na 

hora do teste da barra ele não conseguiu, porque nunca teve um treinamento de barra durante a vida. 

Disse que esses aparelhos proporcionam esse tipo de treinamento e do quanto é importante para as 

pessoas do lugar, a população em geral estar se exercitando, estar fazendo exercícios nesses aparelhos, 

porque vão treinando, se capacitando e que se em alguma hora da vida precisar fazer um teste de barra 

para passar em uma prova da polícia ou em algo importante. Disse ainda que vê as pessoas quebrando, 

não dando valor e que isso também está acontecendo no bairro Barreira e que está conversando com 

os moradores tentando conscientizar, mas que é delicado, então tem que continuar focando na 

educação de base, nas escolas, incentivando a preservação do patrimônio municipal, patrimônio 

ambiental, ensinando a cuidar das coisas, porque de fato dói vê aparelhos novos, que foram colocados 

no lugar com tanto carinho e as pessoas não estão dando valor, concluiu. A palavra voltou ao Vereador 

Alberto que disse que cabe a cada um que mora e que tem seu bem próprio pertinho que zele esse bem, 

que não custa nada fazer um pouquinho, um pouquinho que cada um fizer já é suficiente. Disse 

também que pede ao Prefeito que olhe com carinho a Indicação, que senão puder colocar um guarda 

municipal, que coloque alguém para orientar e que possa estar impedindo que seje depredados todos os 



bens, porque infelizmente é um pouco de falta de educação, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador 

Diogo Latini Rodrigues o qual parabenizou o Vereador Alberto pela Indicação que é importante e 

lembrou que as academias ainda não foram inauguradas e que já existe esse problema, então é 

importante a preocupação do Vereador quanto a esse assunto. Disse que chegou a receber  reclamação 

do Bairro Barreira, conforme o Vereador Romulo já falou, e em questão de orientação, vai ter que 

ajudar a conscientizar em todos os Bairros que estão recebendo esses equipamentos, mesmo depois que 

inaugure, para que eles possam ter fins para uso da prática da atividade física e não para lazer, para 

brincadeiras. Disse ainda que com relação a Indicação do Vereador Cássio queria parabeniza–lo, pois 

esse é um dos Conselhos Municipais que o município não possui e o Conselho Municipal para pessoas 

com Deficiências é de grande importância, até porque a cada ano se tem mais doenças raras, que levam 

as pessoas a terem certos tipos de deficiência, seja ela física ou mental e é importante ter essa interação 

da sociedade, tendo representantes do Governo e representantes não-governamentais, da sociedade, 

das Associações de Moradores, da Associação Pestalozzi que é uma entidade importantíssima, o 

próprio CAEM que é um Centro de Atendimento Especializado da área de Educação do Município e 

que foi muito importante esse trabalho sugerido pela Indicação e que o colega Vereador está de 

parabéns. Disse que queria também esclarecer melhor a Indicação de sua autoria que foi um pedido de 

um novo veículo para atender aos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise, pois precisam dar 

a esses pacientes dignidade. Disse ainda que já teve oportunidade de em alguns meses em 2011/2012 

estar à frente do Departamento de Transporte e que pôde conviver com alguns pacientes nesses meses 

e principalmente pacientes de hemodiálise que fazem no mínimo três vezes por semana este tratamento 

fora do município e que a maioria dos pacientes são atendidos em Nova Friburgo, mas que ás vezes 

são encaminhados para Teresópolis ou para Santo Antônio de Pádua. Disse que não estar dizendo que 

o carro que atende hoje é ruim, mas muitas das vezes o que acontece é que  quando aperta um 

pouquinho, que quebra um carro que viaja para mais longe, aquele carro que estava atendendo a 

hemodiálise é que vai substituir o de mais longe e às vezes coloca um carro com condições piores, sem 

ar condicionado para atender a hemodiálise. Explicou que hoje tem um paciente que mora no Ribeirão 

Dourado que é na Zona Rural do município e imagina esse paciente voltando de um tratamento, de 

uma sessão de hemodiálise que são quatro horas, encarrando um calor na estrada de chão, então está 

pedindo um pouquinho de conforto para esses pacientes, pois é um tratamento dolorido para essas 

pessoas. Disse também que em Macuco antes era um paciente e que agora, senão se engana já têm três 

ou quatros pacientes para tratamento de hemodiálise, então fica o seu apelo ao prefeito para que este 

possa atender esta referida Indicação. Disse também que gostaria de fazer um comentário com relação 

ao Projeto de Lei 019/19 que fala da concessão de diárias dos servidores e queria parabenizar o Poder 

Executivo por ter enviado a esta Casa esse Projeto onde estão atualizando não só os valores como 

também a todos aos servidores que existiram uma defasagem com relação a esse serviço, inclusive aos 

motoristas que hoje, após a aprovação desse Projeto, irão ser atendidos por quilometragem, que é a 

maneira mais justa de poder valorizar esse servidor, bem como os demais servidores de outras 

secretarias e outros setores que irão usufruir dessa Lei no momento que precisam estar se deslocando 



para fazerem um curso ou fazerem uma capacitação, ou até mesmo representar o município em reuniões 

e conferências fora do município, então quis deixar o seu agradecimento e dar os parabéns ao prefeito 

por reconhecer essa classe de servidores, concluiu. Antes de passar para Ordem do dia o Presidente em 

exercício João Batista da Silva Martins parabenizou ao Vereador Alberto e disse que é muito triste 

quando passa nos locais onde estão instaladas as academias e vê as pessoas usando como se fosse um 

parque. Explicou que isso aconteceu esta semana quando esteve no Bairro Volta do Umbigo e viu as 

crianças brincando e quando se vai falar as pessoas ainda te respondem mal. Disse que aconteceu com 

ele e que também viu em outros Bairros as pessoas fazendo de brinquedos as academias, então tem que 

se tomar providências, não só o Órgão Público, mas também as pessoas, os pais que veem as crianças 

fazendo errado e não tomam nenhuma providências, acham muito bonito, acham lindo as crianças 

fazendo errado. Parabenizou o Vereador Diogo por sua Indicação e disse que é muito importante, até 

porque as pessoas já vão para tratamento e tem que ter um carro adequado, porque já é um sofrimento 

muito grande para os pacientes. Parabenizou também o Vereador Cássio pela Indicação, que também 

é muito importante, em relação ao Conselho Municipal de Deficiência, concluiu. Não havendo quem 

mais quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente em exercício João 

Batista da Silva Martins passou para Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei Nº019/19 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 Nº021/19 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. 

Encaminhou o Projeto de Lei Nº022/19 de autoria do Poder Executivo as Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. Em seguida o presidente em exercício 

João Batista da Silva Martins convidou o Primeiro Secretário Diogo Latini Rodrigues para 

assumir a cadeira da presidência para colocar em votação o Projeto de Lei de sua autoria. O 

Primeiro Secretário assumiu a cadeira e colocou o Projeto de Lei Nº003/19 de autoria do 

Vereador João Batista da Silva Martins 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 

o Primeiro Secretário Diogo Latini Rodrigues solicitou ao presidente em exercício Vereador 

João Batista da Silva Martins para reassumir a cadeira da presidência e dar continuidade 

aos trabalhos. O Presidente reassumiu a cadeira e colocou o Projeto de Lei Nº007/19 de 

autoria dos Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy 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 Nº008/19 de autoria 



dos Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy 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 Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº006/19 de autoria do Vereador Diogo 

Latini Rodrigues 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 Requerimento Nº256/19 de 

autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira em Única Discussão e Votação o qual foi 

aprovado por unanimidade e pediu a servidora para que adite o presente Projeto e o inclua 

na próxima sessão para primeira votação. Encaminhou a indicação Nº1287 /19 do Vereador 

Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº1288/19 do Vereador Diogo Latini Rodrigues e 

a Indicação Nº1289/19 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ao Chefe do Poder 

Executivo. Deferiu o Ofício Nº053/19 da Secretaria Municipal de Saúde e pediu a servidora 

Manoela que enviasse ofício comunicando o deferimento do mesmo. Não havendo mais nada 

a tratar o Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu 

Manoela Fernandes Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada pelo Vice-Presidente 

______________________ e pelo 1º Secretário _______________________. 


