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Aos treze 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 o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. 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 o uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual parabenizou o Secretário 

de Esportes Huguinho, pelo belo trabalho que foi feito no sábado, onde o referido Secretário 

reuniu as mães com seus alunos numa interação de família. Disse que acha que devem ter 

mais eventos desse tipo, porque familiariza as mães com o município e com o trabalho que é 

feito. O Vereador disse também que gostaria de deixar a sua nota de repúdio ao que 

aconteceu no domingo no Macuco Esporte Clube e que tem uma cidade inteira que não se 

representa por meia dúzia, que os moradores e filhos dessa terra não aprovam nada do 

aconteceu no domingo e tão pouco participam. O Vereador parabenizou o Dr. José Ronaldo 

pelo belíssimo trabalho no Esporte de Macuco, a Diogo Latini e a todos os envolvidos. Disse 

que infelizmente não levaram a classificação, mas que no próximo ano tem mais e que irão 

trabalhar muito para estarem fazendo um trabalho mais bonito ainda, concluiu. Fez o uso 

da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que foi a tribuna para falar 

de uma palestra que participou na ALERJ na última sexta-feira e que o assunto foi sobre 

“Os desafios do emprego do Estado do Rio de Janeiro”. Disse que foi muito debatido o 

assunto das profissões que irão acabar daqui para frente e que cerca de sessenta por cento 

das profissões que existem hoje, daqui a cinco anos não existirão mais e isso é um assunto 

que o preocupa, que já vem fazendo Indicação neste sentido. Disse que o colega Vereador 

Diogo também tem debatido bastante esse assunto. Explicou que tem que estarem lutando 

para prepararem os jovens, a população para suportar esse mercado daqui para frente, 

porque dependendo da profissão que a pessoa escolher vai estar fazendo um investimento 

em vão. Disse ainda, que também foi debatido na palestra a importância da educação de 

base da criança dos seis aos catorzes anos de idade, que tem atrapalhado muito a entrada 

das pessoas no mercado de trabalho por falta de preparação nesta fase. Disse que é um 



assunto importante, que é importante estarem debatendo e estarem preparando a população 

para as dificuldades do futuro, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Diogo Latini 

Rodrigues o qual parabenizou a Secretaria de Educação por ter concluído o cadastramento 

do município no Programa Inova Jovem e disse que já chegou a falar desse Programa em 

algumas sessões anteriores e que as inscrições estão abertas para jovens de quinze a vinte e 

nove anos, para fazerem cursos voltados para o micro e pequeno empreendedor no município 

de Macuco e que as inscrições são gratuitas. Disse que se os colegas Vereadores souberem de 

alguém que tenha interesse é só procurar a Secretaria de Educação, que a inscrição é online 

e que as vagas são limitadas, são apenas cinquenta vagas. Disse ainda que é um curso 

fornecido pela Secretaria Nacional da Juventude e a Secretária Luciana e toda a equipe 

conseguiu fazer o cadastramento de Macuco. O Vereador explicou que ajudou em algumas 

informações junto a Secretaria e pôde estar dando mais essa oportunidade aos jovens de 

terem uma formação. O Vereador falou também que o assunto que foi levantado pelo colega 

Vereador Romulo, realmente preocupa, porque hoje no país são treze milhões de 

desempregados e que sabe que a cada dia, principalmente nas cidades do interior o 

desemprego só vem aumentando e que eles como representantes do povo têm que estarem 

procurando mecanismos e tem que acharem algum caminho que possam atrair novos 

empregos ou até mesmo formar e capacitar novas pessoas da cidade para que tenham 

profissão, concluiu. Antes de finalizar o Pequeno Expediente o Presidente justificou sua 

ausência na última sessão de quarta-feira, dia 08 de maio devido a uma consulta médico em 

Niterói. Não havendo mais 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 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”, que foi a Segunda Votação, do Parecer Favorável da Comissão de Constituição 

Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº009/19 de autoria dos Vereadores Romulo 

da Silva Oliveira, Júlio Carlos Silva Badini e Ederson Araújo de Souza que dispõe sobre 

“Dá nome a academia ao ar livre localizada no Bairro Barreira, no município de Macuco, 

conforme especifica”, do Projeto de Lei Nº011/19 de autoria dos Vereadores Diogo Latini 

Rodrigues, Cássio Avelar Daflon Vieira e Júlio Carlos Silva Badini que dispõe sobre “Dá 

nome a academia ao ar livre localizada no Bairro Nova Macuco, município de Macuco, 

conforme especifica”, da  Indicação Nº1285/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da 

Silva Oliveira, da Indicação Nº1290/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, 

da Indicação Nº1291/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e do Ofício 

Nº001/19 da Junta de Serviço Militar . 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 relatar que no 

sábado se sentiu impotente de não poder ajudar uma família que precisava de apoio com relação a um 

ente querido que faleceu em Seropédica. Disse que acredita que outros colegas Vereadores tenham sido 



solicitados para que pudessem ajudar também e que até tentou fazer contato com o Secretário de 

Transporte, mas estava dando fora de área, então veio a ideia de fazer esta Indicação, que inclusive o 

colega Vereador Romulo já tinha feito uma Indicação, a Nº1243/19 em que pede para que seja feito 

anúncio dos falecimentos aqui no município. Disse que gostaria de pedir que seja incorporada junto a 

Indicação do colega Vereador Romulo um apoio maior para as famílias, ou seja, um funcionário que 

fique de plantão nos finais de semana, para que se possa localiza-lo e que este diga para a família que 

sim ou que não, porque muitas das vezes não se tem uma resposta e um não bem falado se torna sim, 

porque quando a pessoa fica só no vácuo e não tem uma resposta daquilo que precisa a família sente e 

acha que os Vereadores não fazem nada e chegam a ponto de compara-los a um governo, que Graças 

a Deus estar indo tudo bem, que não fazem parte do governo e que não é isso, que eles fazem sim, só 

que têm coisas que fogem dos seus princípios, das suas forças. Disse que legislam, então é com louvor 

que estar pedindo nesta Indicação que se crie esse Programa de apoio que vai desonerar muito deles e 

que irá ter um lugar próprio para ser atendido essas demandas, que muitas das vezes é um transporte, 

em que se pode estar ajudando as famílias para estarem visitando em um momento de dor e perda. 

Disse ainda que acha que não custa nada o prefeito dar uma olhada com carinho e ver com a parte 

Social se pode ser feito, se tem jurisprudência para isso e possam estar fazendo e colocando em prática, 

porque acha que vai beneficiar muito a população de Macuco, concluiu. Pediu aparte o Vereador 

Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que foi bem lembrado pelo colega Vereador Alberto, pois 

é uma coisa que passam diariamente. Disse que estavam conversando sobre a dificuldade que é entrar 

em contato com qualquer secretário nos finais de semana, que é muito difícil ou quase impossível, que 

não se consegue falar com ninguém quando se tem um problema. Disse que não são os Vereadores que 

têm que resolver, mas as pessoas vêm procurá-los, como o colega Vereador Alberto e o Vereador Romulo 

falou que também foram procurados pela mesma família e não conseguiram falar com o responsável 

do Transporte e nem com o prefeito. Disse ainda que conseguiu falar com uma pessoa que ajuda no 

Transporte, mas não tem poder nenhum para resolver nada, simplesmente a pessoa respondeu que 

dependia do Diretor de Transporte. Disse que perguntou a família se foi resolvido e eles responderam 

que não foi, então acha que é coisa muito pequena para ser resolvido e que existe este problema de 

transporte no final de semana para atenderem estas famílias em caso de morte de parente, sabe que 

não é obrigação da prefeitura, mas a prefeitura pode ajudar. Deu exemplo de um final de semana 

quando um paciente de alta, às oito horas da manhã em Teresópolis e quando o carro foi buscar era 

seis e quarenta da noite, que ele teve que entrar no circuito, teve que ligar para o hospital para este vir 

autorizar o pronto atendimento daqui a liberar uma ambulância com enfermeiro para ir buscar o 

paciente e não precisava disso, porque um motorista com carro pegava a pessoa, acha que é coisa muito 

pequena para ser resolvida. Disse que as pessoas têm que saírem, tem que se afastarem para sua hora 

de lazer, mas que pode deixar um motorista com carro de plantão para cada final de semana, que pode 

fazer um revezamento ou deixar um carro liberado já que existe dois motoristas no pronto 

atendimento, para que seja feito isso e que a justificativa que deram sobre o atraso para terem ido 

buscar a pessoa, foi que tiveram que ir buscar uma enfermeira que estava de folga, mas não precisava 



de enfermeira, nem de ambulância, só precisava de um motorista com carro, uma coisa que poderia ter 

sido resolvida muito fácil. Disse que em questão do atendimento ao funeral que é muito importante 

para todas as famílias e que acaba caindo em cima dos Vereadores e de outras pessoas, que não está 

criticando o trabalho de nenhuma pessoa, mas que tem como ser resolvido e muito fácil e que não vai 

gerar despesa, que é só deixar uma pessoa responsável para resolver esse tipo de problema, porque não 

é todo final de semana, é uma vez ou outra que acontece. Disse que está buscando solução e que podem 

colocar a sugestão no papel e estarem enviando ao Executivo para o Secretário de Saúde, para a 

Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria responsável. Agradeceu pela aparte e concluiu. A 

palavra voltou ao Vereador Alberto ao qual disse que o colega Vereador tem razão e que podem estar 

marcando uma reunião com o Social, com o Transporte para poderem estar debatendo esse assunto e 

achando uma solução, pois não custa nada tentar e que como Vereadores podem estar solicitando esta 

conversa, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que os 

colegas Vereadores Alberto e Carlos Alberto entraram em um assunto muito importante, pois na 

verdade são servidores públicos e quando a pessoa se propõe a servir a população tem que saber que há 

momentos de dificuldades em finais de semanas, mas que acha que isso vem acontecendo também por 

causa da distância dos Vereadores com os secretários, que seria legal marcar uma reunião com eles para 

estarem debatendo esses assuntos, para verem se chegam em uma melhora, porque realmente a 

população vem batendo neles, porque as pessoas acham que são os vereadores que têm que solucionar 

o problema e que na verdade não são eles que resolvem, que os vereadores apresentam o problema para 

o Secretário ou para determinada pessoa e daí em vez de chegar com a solução o problema se agrava e 

gera mais problema ainda, concluiu . Fez o uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual 

disse que queria parabenizar o colega Vereador Alberto pela Indicação que foi muito importante e que 

foi levantada também pelos colegas Vereadores Carlos Alberto e Romulo. Disse também que gostaria 

de explicar melhor a Indicação que apresentou com relação a contratação de uma Empresa para 

recebimento de pagamento parcelado em cartão de crédito, débitos fiscais e municipais inscritos ou não 

em dívida ativa. Disse que deixa a sugestão para o prefeito na Indicação e que já existe hoje muitas 

oportunidades em diversos municípios, o munícipe pagar sua dívida com município ou pagar até mesmo 

seu próprio IPVA parcelado no cartão de crédito, mas para que isso aconteça tem que ter uma Empresa 

especializada nesse serviço para que possa gerenciar não só esse recebimento como também o que for 

recebido do município para que possa ser transferido em vinte e quatro horas depois para a conta do 

município. Explicou ainda que se for recebimento do Estado para que seja transferido para o Estado, 

enfim, para que cada recebimento tenha seu segmento por ordem e pelo tempo determinado. Disse 

ainda que já esteve vendo este Programa em duas cidades e muitas das vezes não onera custos para a 

Administração Pública, pois o município entra apenas cedendo o espaço e a Empresa através de um 

chamamento público assina esse convenio com o município para poder estar realizando este serviço. 

Disse ainda que o que quer dizer com isto é que dando essa opção de serviço no município, irá ter dois 

pontos positivos, o primeiro é que o município vai estar aumentando sua receita, porque vai estar 

dando uma melhor condição para o contribuinte de pagar a dívida, e segundo vai ser bom para o 



munícipe, porque às vezes a pessoa não tem como dividir em duas, três ou quatro vezes como o sistema 

hoje dá, que no máximo são seis vezes e no cartão é até doze vezes. Disse também que vai melhorar a 

condição para que o contribuinte possa estar quitando sua dívida perante ao município, Estado ou 

Órgão que estiver utilizando este serviço e fica a sugestão para o Poder Executivo, para que Macuco 

também possa ser um desses municípios que passam a receber esses débitos fiscais municipais através 

do cartão de crédito, concluiu. Não havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra no 

Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei 

Nº006/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Segunda Discussão e Votação 

o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei 

em Tela 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 Nº009/19 de autoria dos Vereadores Romulo da Silva 

Oliveira, Júlio Carlos Silva Badini e Ederson Araújo de Souza 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 Nº011/19 de autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues, 

Cássio Avelar Daflon Vieira e Júlio Carlos Silva Badini a Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação. Encaminhou a Indicação Nº1285/19 do Vereador Carlos Alberto da Silva 

Oliveira, a Indicação Nº1290/19 do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e a Indicação 

Nº1291/19 do Vereador Diogo Latini Rodrigues ao Chefe do Poder Executivo.  Deferiu o 

Ofício Nº001/19 da Junta de Serviço Militar e pediu a servidora Manoela que enviasse 

ofício comunicando o deferimento do mesmo. 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 _______________________. 


