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Ata CMLX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
27 de maio de 2019, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos vinte e sete 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. Não havendo quem quisesse fazer 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 do Projeto de Lei Nº010/19 de 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Altera o disposto no Artigo 
1º da Lei Municipal Nº180/02 que torna obrigatório ao Poder Público a concessão de um 
dia de licença por ano, aos funcionários públicos para realização de exames preventivos de 
câncer ginecológico e de próstata e dá outras providências, na forma que segue” que foi para 
Segunda Votação, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referente ao Projeto 
de Lei Nº012/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Institui 
no município de Macuco a Semana da Capoeira e dá outras providências”, das Indicações 
Nº1300/19 e Nº1304/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação 
Nº1302/19 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, da Indicação 
Nº1303/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1305/19 de 
autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini e da Indicação Nº1306/19 de autoria do 
Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. A palavra foi franqueada no Grande 
Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual 
parabenizou os Vereadores pelas Indicações, parabenizou o Vereador Alberto pela 
Indicação o qual pede mais um pediatra para a rede municipal. Disse que é de suma 
importância esta Indicação, pois hoje o pediatra que exerce a função é o Dr. Alexander, 
onde se tem mais reclamações do que um bom atendimento por parte do médico e que achou 
muito viável esta Indicação. Disse também que gostaria de sugerir aos colegas para estarem 
conversando com o Secretário de Saúde, Subsecretário, Diretor médico do município, pois 
não existe reclamação só deste médico, mas outras reclamações de outros médicos que estão 
atendendo o pessoal mal, principalmente na Casa do Parto, onde às vezes o médico está em 



horário de almoço, hora de café, hora de descanso e se o médico é plantonista é para atender 
as emergência, não tem que dormir, que pode até ter um tempo, mas não tem que vir com a 
cara feia para atender os outros e nem mal-humorado. Disse que com relação a Indicação do 
Vereador Júlio, até falou que o carro está reformando, segundo informação do Secretário de 
Transporte, o carro foi para a reforma para estar atendendo o PSF e que espera que tenha 
ido mesmo e que tenha sido resolvido. Disse também que as outas Indicações estão muito 
bem-feitas. O Vereador continuou dizendo que com relação a Indicação que apresentou, que 
na semana passada estava observando a rua citada e que percebeu que perde muito espaço 
e que ela está virando depósito de lixo as margens do Rio Macuco e que vê pessoas até do 
Centro da cidade que descem a rua onde o avô de Diogo tem o galpão, para jogar lixo e 
entulho. Explicou também que em frente à rua onde tem a academia é outro depósito de 
entulho, debaixo de uma árvore, onde as pessoas jogam lixo. Disse que se fizer a obra nesta 
rua vai aumentar o número de vagas no Centro e também vai desafogar o trânsito em dias 
de festas. Disse que tinha pedido até mais alguma coisa para colocar nesta Indicação, mas 
depois resolveu tirar e sugeriu que em frente ao colégio Rodolfo Albino na sua lateral que 
tem um espaço maior e que dá para fazer uma pracinha, colocando alguns brinquedos. Disse 
também que esteve conversando com o prefeito sobre esse assunto e que ele disse que vai 
pedir para elaborar um projeto para a colocação de iluminação para dar um valor a rua, pois 
está muito abandonada. O Vereador parabenizou a todos e agradeceu a atenção, concluiu. 
Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual comentou com relação a 
Indicação que apresentou, que vê o carro dos agentes de saúde como prioridade se tratando 
de saúde, porque é um carro que vai as residências das pessoas acamadas, levando os 
médicos, quando era a Dr. Ana e agora é Dr. Wallace, para fazer atendimento as pessoas, 
para fazer revisão nas pessoas em suas casas, então é de suma importância que eles tenham 
um carro em perfeito estado de conservação, pois é um carro que está lidando com saúde e 
se tratando de saúde é prioridade, devido a isto fez a referida Indicação, concluiu. Fez uso 
da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que veio a tribuna para 
justificar a Indicação que apresentou o qual foi até uma Indicação apresentada também no 
ano passado e que volta a pedir com relação à quebra mola para o bairro Barreira. Disse que 
é uma medida deselegante quando o povo é educado, mas infelizmente no bairro tiveram 
vários pedidos de moradores, para  que  pudessem instalar esses quebra-molas, que não custa 
nada e que a prefeitura poderia fazer, poderia colocar alguns paralelepípedos que já 
resolveria, mas que conta com a boa vontade dos amigos da Secretaria de Obras ou outro 
segmento que tenha a boa vontade em atender, pois a arma que têm são as Indicações, que 
mandam para lá e esperam que no mínimo sejam respondidos e na maior das hipóteses que 
sejam feitas. Com relação a outra Indicação pedindo um outro pediatra, disse que foi visitar 
o PSF da Reta e teve uma polêmica, disse que não ia se ater aos fatos, pois foi problema de 
Administração e que a Sheila resolveu, já contornou e com relação ao médico, infelizmente 
tem o histórico ruim no município, porque ele é plantonista de dois expedientes, faz um 
período na Volta do Umbigo e outro período no PSF da Reta, mas que só atende vinte 
fichas e que se é pago para atender das catorze ás dezesseis horas ou das dezesseis às vinte 



horas, tem que atender o que der, mas que infelizmente não sabe o que houve, se houve um 
acordo entre as partes, mas o médico não cumpre. Explicou que o médico só atende as vinte 
fichas e vai embora, que não tem que ser assim, pois se tem um município carente, uma saúde 
carente em todo o Estado do Rio, e que a nota de Macuco é excelência em relação a outros 
municípios. Explicou também que o referido médico deveria ter um pouco mais de carinho e 
atender as pessoas que passarem um pouquinho do número de fichas e ser um pouco mais 
cordial, pois não custa nada ter educação em qualquer lugar, em qualquer segmento, em 
qualquer repartição, cabe até aos Vereadores, que não devem falar com os munícipes de 
forma grosseira, até porque são funcionários das pessoas, que tem obrigações a darem a cada 
munícipe que os colocou como vereadores, então não cabe serem ignorantes ou sem educação 
com as pessoas que vier indagar sobre qualquer coisa que possam fazer ou estão fazendo 
pelo município e que o médico como servidor deveria fazer o papel dele e infelizmente não 
está acontecendo, mas segundo informações o Secretário de Saúde vai chamá-lo para uma 
reunião. O Vereador disse também que com a contratação de um novo pediatra irá ajudar 
muito, porque irão dar mais qualidade para os pequenos munícipes e trazer um pouco mais 
de tranquilidade para a população que não tem que ficar se esguelhando atrás de ficha, 
correndo aqui e ali para estarem buscando atendimento para seus filhos, ainda mais nessa 
época de frio que aperta muito e que a necessidade de um pediatra é muito maior. O Vereador 
disse que vai pedir ao prefeito que tenha um pouco mais de carinho e que olhe com atenção 
para esta Indicação, que é essencial. Disse que quando for inaugurado o Cantinho da 
Criança na Reta vai melhorar muito e que crê que estão no caminho certo, mas infelizmente 
as redes sociais tomam conta de muitas coisas. Disse também que estão fazendo sua parte, 
que buscam, que pedem, dão dicas e justificam seus pedidos, que as vezes não acontecem, 
mas que fazem, que cada Vereador faz sua parte, que espera que a coisa aconteça, mas que 
infelizmente não saem como querem, mas que tentam, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual parabenizou os colegas pelas Indicações em áreas 
importantes e assuntos necessários. Disse que queria justificar um pouco melhor o pedido de 
alteração do local que foi instalado o ECOPONTO de coleta seletiva do município, mas que 
queria deixar bem claro que não está contra a coleta seletiva, que pelo contrário é a favor, 
que para o município e para o meio ambiente esse trabalho de conscientização é muito 
importante. Explicou que o ECOPONTO foi colocado dentro de uma praça no centro da 
cidade, uma praça que tem a única banca de jornal do município, uma praça que quando 
tem os eventos, principalmente os show de maiores portes, o ECOPONTO fica no meio do 
público e muitas das vezes o ECOPONTO não está tendo sua utilização de forma correta e 
infelizmente ainda existem alguns munícipes que jogam o lixo nos locais que não são 
designados para tal, algum tipo de lixo que está dando mal cheiro, ás vezes está tendo um 
atraso na coleta, que é coletada até pelo próprio caminhão que coleta o lixo diário e inclusive 
até bichos mortos já foram jogados ali dentro, gerando mal cheiro, e com isso as pessoas estão 
reclamando, pois a noite funciona um carrinho de pizza de um ambulante do município. 
Disse também que são coisas que o município tem que rever, que sugere ao prefeito que estude 
a possibilidade de relocar esse ECOPONTO para outro local do município, que não tenha 



esse problema, até para não atrapalhar as pessoas de estarem utilizando a referida praça. O 
Vereador disse que recebeu essa reclamação de alguns moradores daquela região e está 
apresentando esta Indicação e que este trabalho de conscientização da coleta seletiva seja 
fortalecido no município, que o lixo tenha seu destino final de forma correta. Disse que no 
ECOPONTO tem a parte de vidro, de plástico, de matérias eletrônicos, enfim, mas que ao 
mesmo tempo, junto com os materiais eletrônicos tem outros lixos que não são daquele local, 
inclusive lixo orgânico, resto de comidas, enfim, são jogados dentro do ECOPONTO e 
acabam tendo mal cheiro, vazando aquela água do lixo próximo onde está instalado, sujando 
a praça, trazendo transtornos para quem utiliza aquele local, concluiu. Fez uso da palavra 
o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual parabenizou a todos os Vereadores pelas 
Indicações, que são todas elas de grande importância. Disse que já fez Indicação neste 
sentido com relação a coleta seletiva, para separar o lixo orgânico do lixo seco e colocar o 
ECOPONTO resolve, ajuda, mas primeiro tem que ter uma campanha de conscientização 
nas escolas ou em qualquer lugar. Explicou que se não conscientizar as pessoas sobre a 
importância da separação do lixo quando se coloca o ECOPONTO não adianta, pois tem 
muita gente que não tem noção do que fazer, tem gente que nem sabe que existe este 
instrumento, que primeiro tem que fazer uma campanha de conscientização com a 
população, explicando a eles sobre o ECOPONTO, para depois instalá-lo. E com relação ao 
atendimento na Secretaria de Agricultura e que já até se pronunciou outras vezes na 
tribuna, que o atendimento tem sido péssimo para o produtor, que os produtores que vêm 
visitando, principalmente os produtores pequenos, estes têm muitas dificuldades em ter 
acesso a Secretaria de Agricultura. Disse que a Secretaria de Obras atende, mas que demora 
a atender e o problema vai se agravando e definitivamente quem está passando por aqueles 
lugares, que são os Vereadores passam por ruim, que não estão fazendo nada. Disse ainda 
que têm que tomarem iniciativa para ver se melhoram essa situação, que têm que se unirem, 
conversarem e chegarem em um acordo para vê se melhoram pelo menos essa parte de 
atendimento. O Vereador disse que já fez Indicação pedindo para que colocassem curso de 
atendimento ao cliente para os funcionários públicos da nossa cidade e disse ainda que teve 
curso e o pessoal da Câmara que pôde participar, participaram, mas que viu poucas pessoas 
do setor público, da prefeitura participando e que querem melhorar. Disse que o colaborador 
também tem que estar ajudando, tem que participar dos cursos para poder estar aprendendo 
e atendendo a população da melhor forma possível, concluiu. Pediu aparte o Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que o colega Romulo tem razão, mas que primeiro 
iria falar com relação ao que o colega Diogo falou, que tem o ECOPONTO, mas que o 
recolhimento é pelo mesmo caminhão que faz tudo, então para que o ECOPONTO? Não 
tem necessidade, se é recolhido do mesmo jeito, não tem como separar. Com relação a 
qualidade de atendimento, disse que tem que ter alguém que fiscalize, pois o povo não merece 
ser tratado da forma que está sendo tratado e tem vários segmentos que estão tratando o 
povo mal, que o município é pequeno, tem aquele ranço de cidade pequena, todo mundo 
conhece todo mundo, conhece pai, conhece mãe, então não tem necessidade de mal 
atendimento, tem que se lidar como se fosse cidade pequena, que não irão crescer antes da 



hora, que irão crescer na hora certa e irão crescer da forma certa, que bom atendimento cabe 
em qualquer lugar. Disse que esses dias ligou para a Casa do Parto (192) e a funcionária 
Simone o tratou super bem, então acha que isso vai da pessoa, que se a pessoa quiser ela 
pode ser melhor. Disse que o atendimento que recebem dos Secretários, não está a altura do 
Vereador, pois quando vão à Brasília são tratados como Vereador e aqui na cidade são 
tratados como nada, como um presidente de bairro que não são, que foram eleitos pelo povo, 
que foi eleito para estar aqui representando trezentos e quarenta e oito votos, como cada 
um aqui tem seu segmento, então só quer ser respeitado pelo que é, que não quer nada demais 
e garante que ninguém aqui quer nada demais, concluiu. A palavra voltou ao Vereador 
Romulo da Silva Oliveira o qual disse que trabalha na fábrica na parte da manhã, e que 
hoje qualquer cidadão senão tiver uma mente sustentável, uma visão de saber o que é jogar 
o lixo no lugar certo, ele tem dificuldade até para ingressar no mercado de trabalho, e isso 
está acontecendo, que já é uma realidade que estão vivendo, então tem que preparar a 
população para estarem vivendo essas mudanças, concluiu. Não havendo mais quem 
quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do 
Dia. Colocou o Projeto de Lei Nº010/19 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 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 e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer referente ao Projeto de Lei Nº012/19 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.  Encaminhou as Indicações Nº1300/19 e Nº1304/19 
de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº1302/19 de autoria do 
Vereador João Batista da Silva Martins, a Indicação Nº1303/19 de autoria do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº1305/19 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva 
Badini e a Indicação Nº1306/19 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 __________________________. 
 


