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Ata da DCCCXXXIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
07 de agosto de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos sete dias do mês de agosto de 2017, 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. A Ata da Sessão anterior foi colocada em Discussão e 
Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno 
Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de 
deixar registrado que na última sexta-feira teve a oportunidade de participar do lançamento do 
Programa ID Jovem junto com o Presidente desta Casa e dos Vereadores Romulo, João Batista e 
José Estefani que foi realizado no Centro de Convivência do Idoso, junto com a Secretaria do 
Trabalho e Envelhecimento Saudável e Juventude onde puderam ver naquela tarde um grande 
número de jovens do Município de Macuco participando, se interando sobre o Programa que vai 
beneficiar muitos jovens do Município de Macuco. Disse ainda que não tiveram só a presença do 
Secretário de Esporte do Estado o Senhor Thiago Pampolha como também da Superintendente 
da Juventude do Estado a Senhora Jéssica Ohana onde tiveram a oportunidade de estar 
visitando Macuco e trazendo o lançamento desse Programa que foi o lançamento Regional no 
Município de Macuco. Disse também que gostaria de destacar mais um Programa que o 
Município vai estar recebendo e conforme escutou lá que nesse período de crise, em tempo de 
crise, mas com criatividade, sendo dinâmico, correndo atrás, unindo forças as coisas estão 
acontecendo mesmo um pouco mais lenta, mas mesmo a parceria com Governo do Estado nesse 
período muito difícil tem acontecido em alguns setores, principalmente agora nesse programa da 
juventude onde o Município vai ser atendido e que ficou feliz em estar participando e vendo a 
juventude de Macuco se interando do programa, gostando do programa e que tem certeza que 
muitos vão estar procurando os CRAS do Município junto ao Social para estar se cadastrando. 
O Vereador disse ainda que gostaria também de parabenizar a Secretaria de Esporte por ter 
iniciado o Campeonato Municipal de Futebol e que teve a oportunidade de estar no campo do 
Douradinho assistindo o jogo como outros Vereadores que sabe que teve participando também de 
outros jogos, como jogos na zona rural, jogos no Macuco Esporte Clube. Disse também que 
gostaria de deixar registrado que sabe que foi pedido dos colegas vereadores e que está 
acontecendo e que estão vendo resultado e que hoje esteve conversando com o Presidente e com o 
Vereador Alberto sobre o Patrulhamento de Motos e o Patrulhamento que tem sido feito com a 
Patamo por parte da Polícia Militar do Município, isso já mostra um aumento muito grande com 
relação ao serviço de segurança pública e que a população já tem visto acontecer e isso 



tranquiliza num período em que o Município por poucos dias viveu uma questão um pouco chata 
de um assalto no centro da cidade, então não só Macuco como muitos Municípios estão 
passando por problemas de violência, de segurança pública e que hoje pôde estar vivenciando esse 
trabalho efetivo da polícia militar que teve esse acontecimento durante o dia no Município já 
com o aumento do efetivo de policiais durante esse patrulhamento de Patamo e até em outros 
dias com o Patrulhamento de Motos que também ajuda e muito na segurança pública do 
Município. Disse que queria deixar registrado esses três itens, porque tem certeza que saiu dessa 
Casa pedidos de vereadores e nada mais justo estarem aqui parabenizando o 11º Batalhão e a 
todos da 3ª Companhia e do DPO do Município de Macuco que fazem o trabalho para manter a 
segurança e a ordem pública, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira o qual disse que gostaria de deixar registrado que a partir do último dia 26 de julho as 
consultas pré-operatórias sobre a retirada de amídalas o qual o Município foi agraciado, 
conseguindo junto com o Deputado Luiz Martins, essas consultas já estão sendo feita, já foram 
quatro crianças para fazerem os exames pré-operatórios e são dez cirurgias. É uma demanda que 
o Município tem sobre a retirada de amídalas e a princípio foi conseguidos essas dez cirurgias. O 
Vereador disse que se não se engana são vinte e sete crianças a princípio que está com esse pedido 
e após as dez, já tem a palavra do Deputado que ele vai agraciar o Município com mais dez 
cirurgias. O Vereador disse que é só para deixar registrado que os exames pré-operatórios estão 
sendo feito e estão andando para que seja feito essas cirurgias. Disse também que gostaria de 
parabenizar o esforço do Vereador Alberto Herdy junto ao Patrulhamento de Motos, disse que 
sabe que ouve um pedido de todos, mas sabe que o Vereador se mobilizou quanto a isso. Disse 
que quer também lembrar aos colegas, que foi lido nessa tribuna e que isso se originou em relação 
à preocupação quanto à segurança pública, um monitoramento. Disse que se lembra de que logo 
após o que aconteceu nesses dias na residência de uma família conhecida, que foram procurar 
câmeras para ajudar na identificação dos indivíduos que cometeram o furto, vale lembrar que é 
uma necessidade esse monitoramento e a policia civil umas das primeiras coisas que se faz é 
procurar provas e foi pedido imagens de câmeras. Acha que mais do que nunca vê uma 
necessidade que é essas câmeras na cidade em pontos estratégicos que pode ajudar na 
identificação de indivíduo. O Vereador disse que fica ai a lembrança para que em uma 
oportunidade seja colocadas com urgências essa Central de Monitoramento que foi falado, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que gostaria de 
justificar sua ausência na última sessão onde precisou levar sua filha no Hospital Santa Beatriz 
para fazer exames pré-operatórios. O Vereador disse também que gostaria de deixar seu abraço e 
parabenizar o Secretário de Esporte o Sr. Hugo pelo belíssimo campeonato que está sendo 
realizado e que a primeira rodada já foi um sucesso, acredita que se todas as esferas no mesmo 
caminho, no mesmo percurso irão conseguir fazer de Macuco uma grande cidade e o esporte é o 
melhor caminho para isso acontecer. Disse que gostaria de deixar um abraço bem apertado para o 
amigo e que Deus continue abençoando essa nova empreitada. O Vereador disse também que 
gostaria de enfatizar o que o Vereador Cássio disse que realmente o monitoramento em Macuco 
hoje é essencial, porque aconteceu uma barbaridade na semana passada onde meliantes renderam 
uma família tradicional de Macuco e que se pensou várias coisas e que foram ver tinha gente da 



cidade envolvida e a polícia está se mobilizando porque houve uma câmera que filmou alguma 
coisa. Disse que não sabe o certo mais teve com o sargento Aquilis e ele passou que já tem uma 
noção de quem fez e que estão no encalço. Disse que hoje é necessário que tenham uma política 
voltada para o patrulhamento, para o monitoramento porque isso garante não só segurança as 
famílias como a segurança de todos, dos filhos, dos amigos que estão na cidade. Macuco necessita 
desses aparelhamentos e isso é necessário e a polícia militar não tem como estar em todo lugares 
ao mesmo tempo, então o primeiro passo é monitorar e vigiar, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que gostaria de parabenizar o autor da 
indicação Vereador Cássio Daflon e em conversar com o Prefeito nesse final de semana ele disse 
que já foi orçado e se não se engana vão ser quatorze ou dezesseis câmeras que serão instaladas 
em pontos estudados pelos órgãos competentes de segurança pública do Município e que 
primeiramente o sistema de monitoramento está para ser na sala da defesa civil por cima da 
rodoviária. Disse ainda que aproveitando a oportunidade gostaria de dizer que isso vai ser muito 
bom para o Município porque fica muito difícil para uma investigação no caso de um assalto os 
policiais, a polícia civil e militar em conjunto, ter que sair de comércio em comércio pedindo 
câmeras, sistema de câmeras, acha que a prefeitura pode ter o próprio sistema de câmera, 
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira 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 e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº021/17 do Poder Executivo que dispõe sobre 
“Altera a estrutura administrativa do Município de Macuco, para extinguir e criar cargo 
comissionado na forma que dispõe”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de 
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº022/17 do Poder 
Executivo que dispõe sobre “Altera a Lei Municipal Nº705/2015 e dá outras providências”, dos 
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº023/17 do Poder Executivo 
que dispõe sobre “Altera a Lei Nº571/2011, que dispõe sobre a criação da Creche Municipal 
Zilda Ribeiro Bianchini e fixa critérios para as inscrições das crianças e dá outras providências”, 
dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de 
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº010/17 de autoria 
dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e Carlos Alberto da Silva Oliveira que dispõe sobre 
“Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Macuco, o Campeonato do Calcário 
de Escolinhas de Futebol”, do Projeto de Lei Nº009/17 de autoria Diogo Latini Rodrigues que 
dispõe sobre “Institui o Dia do Profissional de Educação Física e a Semana Municipal do 
Profissional de Educação Física, do Projeto de Lei Nº011/17 de autoria dos Vereadores Alberto 
de Oliveira Herdy e Carlos Alberto da Silva Oliveira que dispõe sobre “O Projeto de 
recolhimento, reciclagem e venda de garrafas Pet no Município e dá outras providências”, da 
Indicação Nº910/17 autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº914/17 
autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, da Indicação Nº919/17 autoria do 



Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº923/17 autoria do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira e do Comunicado NºCM073392/2017 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da 
palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que pela quinta vez a indicação 
apresentada é lida nesse plenário. Disse que nunca teve uma manifestação ou resposta de 
qualquer prefeito ou de outro do Poder Executivo, acha que deixa dúvida o ar que todos respiram 
em Macuco. Disse que se não se engana o presidente, o Vereador Júlio estavam aqui no fórum 
que teve, na conferência sobre o meio ambiente onde Macuco foi classificado entre as cinco 
cidades mais poluídas do Estado do Rio de Janeiro. Acha que só isso bastava pela falsa acusação 
que Macuco recebeu, mas como há dúvida e não tem certeza do ar que respira. Disse ainda que 
são sabedores das estações que as fábricas tomam conta e nunca se tem um contraditório, nunca 
podem apresentar uma palavra contra a deles, até porque não têm dados e isso seria se Macuco 
tivesse uma estação de monitoramento. Disse que até onde sabe não teria custo para o 
Município, tem o INEA que o órgão estadual e ele estaria aí trazendo sem custo nenhum para o 
Município até onde sabe, não sabe hoje diante da dificuldade que o Estado passa, mas acha que 
devem juntos com os colegas Vereadores sempre possam cobrar isso aos órgãos competentes, ao 
prefeito, porque essas fábricas foram instaladas no Município de Macuco, que na verdade essas 
fábricas são de Macuco e instaladas aqui na década de 60 e até hoje não tem certeza do ar que 
todos respiram e são doenças que surgem e que são apresentadas como causada pelo ar que 
respiramos. Câncer que são detectados no sangue com índice alto de ferro e isso causado pela 
fumaça que são liberadas pelas fábricas, então junto com essa indicação faz um apelo aos colegas 
que se mobilizem dessa forma. Disse que sabe que são muitos problemas que todos estão 
enfrentando, que todos têm metas, tem pensamento, mas é questão do futuro e tem que se 
mobilizar. Disse que todas as fábricas cumprem o que a legislação ambiental pede e agora mesmo 
há 90 dias atrás tiveram aqui grande parte de vereadores em uma visita nas fábricas e elas não 
dão oportunidades para se tocar nesse assunto, elas tem um horário que se cumpre a risca, tal 
hora todos tem que sair devido aos funcionários que estão saindo das fábricas e que foi duas 
horas que tiveram lá dentro e acha que nem se lembra na oportunidade que teve de falar e até 
tocou sobre isso, mas foi muito pouco. Sempre foi aquilo e nunca tiveram uma solução, acha que 
tem que partir do Município esse contraditório sobre a qualidade do ar que respiramos. Disse que 
foram envergonhados na reportagem que saiu dizendo que o Município está entre os Municípios 
mais poluídos do Estado do Rio de Janeiro e na verdade não tem como apresentar nada porque 
só temos as doenças que aparecem, mas também não tem como provar que a causa é o ar. Disse 
que é pela quinta vez, desde 2012 que apresenta essa indicação e pede a ajuda dos colegas 
vereadores para que possam estar juntos se mobilizando quanto a esse problema que os afeta, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que a respeito dos 
Projetos de Lei apresentados que tem sua assinatura de autoria, Projeto de Lei que inclui no 
calendário o campeonato do calcário de escolinhas de futebol, disse que o projeto está indo para 
primeira votação e que gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores na aprovação do projeto 
de uma competição que virou referencias no Estado do Rio de Janeiro e hoje ela é considerada a 
maior competição de futebol de base do interior do Estado onde reuni oito Municípios e uma 



faixa de seiscentos, setecentas crianças de 10 a 15 anos participando e apresentando sua cidade, 
isso fruto do Município de Macuco que se iniciou em 2003 quando na oportunidade o atual 
presidente dessa Casa que era Diretor de Esporte do Município num campeonato que já revelou e 
revela hoje muitos jogadores no futebol brasileiro, tem meninos que hoje jogam em grandes clubes 
do futebol brasileiro, que saíram dessa competição que é realizada aqui em Macuco com sua 
abertura e toda a sua fase final e ela já pode ser considerada um patrimônio cultural do 
Município, então nada mais justo oficializar e incluir no calendário do Município até porque 
muitos participam, mas desde o inicio quando se iniciou e abriu oportunidade para outro ajudar 
na organização ninguém mostrou interesse e agora quando a competição vira sucesso, vira 
destaque, vira referencia muitos crescem o olho e ficam tentando tirar do Município de Macuco 
um brilho que foi conquistado, que foi criado aqui no Município e que vem tendo essa referencia. 
Disse que está aqui hoje dando um passo oficializando essa competição e que tiveram visitando a 
confederação de futebol que hoje é o órgão máximo do futebol do Estado que também tem uma 
chancela da federação nessa competição, leva o nome da federação como apoio. Disse que vem 
trabalhado muito para que essa competição melhore a cada dia e já deixa de antemão que no 
próximo sábado que se inicia acontecerá à décima edição com abertura aqui no Município de 
Macuco as 08h30min da manhã e é uma competição que quem tiver a oportunidade de 
acompanhar, realmente ela vai mostrar para quem estão acompanhando agora que daqui uns 
cinco a dez anos grandes jogadores do futebol brasileiro. Disse que teve jogadores que foram 
grandes sucessos, uma prova recente e marcante foi o jogador Thiaguinho que esteve envolvido 
nessa situação da tragédia que aconteceu com os jogadores da Chapecoense, um garoto que jogou 
em 2008 a final da competição aqui em Macuco sendo o artilheiro da categoria infantil 
recebendo seu troféu aqui, sendo vice-campeão naquele ano e anos depois estourando no futebol 
brasileiro e depois tendo a infelicidade de estar ai envolvido nessa tragédia que o futebol passou, 
mas também tem jogadores que hoje já atuam no futebol brasileiro como Luiz Otávio que jogou 
em 2003 pela equipe de Macuco e hoje joga como profissional na equipe do Ceará e joga a série B 
do campeonato do futebol brasileiro, jogadores que são exemplo aqui na cidade o jovem Cesinha 
que recentemente voltou a atuar e já está atuando pelo campeonato carioca da série C de 
profissionais que jogou essa competição. Disse que está dando alguns exemplos aqui próximos e 
que possam estar aí identificando sobre esse campeonato. Disse que quer contar com o apoio dos 
colegas na aprovação do Projeto e que tem certeza que se estiveram acompanhando de perto e que 
a partir de sábado vai ter jogos do Município de Macuco e outros Municípios e vão estar 
comprovando tudo que falou aqui. O Vereador disse ainda que com relação ao outro Projeto de 
Lei que também foi lido de sua autoria que cria o dia do Profissional de Educação Física e a 
Semana Municipal de Educação Física, nada mais é que valorizar os profissionais da área que 
trabalham com atividades físicas no Município e por isso vem crescendo e virando uma rotina 
muito grande no Município de Macuco graça ao trabalho da Secretaria de Esporte, das 
academias, dos clubes, dos personal  trainer que fazem aí um trabalho individualizado, das 
escolinhas das aulas de dança, enfim, os profissionais que atuam nas escolas municipais, nas 
escolas estaduais que fazem com que o esporte escolar sejam desenvolvidos e nada mais justo está 
aí homenageando no dia 1º de setembro que é considerado o dia do profissional e nesse mesmo dia 



e nessa mesma semana também comemorar a semana para que possam mostrar para aqueles que 
praticam que precisam desse profissional e da importância dessa atividade. Disse que pede mais 
uma vez o apoio dos colegas nesse projeto de lei que foi lido hoje e vai à votação nas próximas 
sessões. Com relação à indicação, devido ter acompanhado em alguns dias o desenvolvimento e 
vendo o trabalho da Secretaria de Saúde, sabe que o Município já possui um aparelho de raios-X 
e que está desativado e não tem certeza há dois ou três anos, desde o governo anterior devido à 
questão de mobilidade na troca de obra, de hospital, enfim, todos são conhecedores da causa e 
hoje o Município depende deslocar o paciente até o Município de Cantagalo para estar 
realizando esse exame, um exame que como foi dito na indicação um exame rápido e que pode 
diagnosticar algum tipo de lesão ou até mesmo um problema de saúde. O Vereador disse ainda 
que em sua indicação pede que seja recuperado e reinstalado, sabe que o prefeito está para fazer a 
mudança do Pronto Atendimento Municipal da UBS na entrada do Bairro da Reta para o 
Centro de Fisioterapia onde tem até uma indicação do Vereador José Estefani solicitando essa 
alteração e agora o Vereador até o comunicou que a prefeitura já adquiriu um aparelho portátil 
de raio-X, disse que nem sabia da informação, então já é um avanço e que em breve esse aparelho 
seja instalado para que a população possa usufruir e estar podendo utilizar e solucionar o 
problema com mais rapidez e agilidade, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy o qual disse que primeiramente gostaria de parabenizar os vereadores pelas 
indicações, Vereador Diogo, Vereador João que é uma ótima indicação com relação ao social, do 
Presidente Carlos Alberto que é a do mirante que é interessante e que vai atrair muitas pessoas 
para Macuco. A indicação do Vereador Cássio até sugeriu ao Vereador para que montassem uma 
comissão e chamar as fábricas para que prestem contas sobre o ar de Macuco. Disse que é 
necessário que todos os colegas se juntem e formem uma junta para cobrar isso e não esperar só 
do Executivo não. Ver quem é o Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara e poder 
estar prestando esse desejo do nobre vereador. O Vereador disse ainda que gostaria de pedir aos 
nobres colegas que olhasse com carinho o Projeto de Lei Nº011/17 onde está tentando arrecadar 
fundos para a Pestalozzi e ao mesmo tempo estar prestando um grande favor para o meio 
ambiente que é tão massacrado pelos pets, pelos plásticos e por outras coisas mais. Disse que tem  
parceiros que querem arrecadar, tirar esse tipo impureza do Município e gerar um pouco de renda 
para Pestalozzi que pede ajuda, haja visto que caiu muito o repasse da Prefeitura, porque é o 
comissionado que banca a Pestalozzi e hoje tem no Município uma entidade que as vezes precisa 
realmente da ajuda dos vereadores e que Dona Terezinha fazia tão bem aquele meio campo que 
trazia recurso. Disse que nada mais justo que todos busquem meio para ajudar, pois cada aluno 
ou estudante lá hoje ficaria caro para o Município estar arcando, então acha que agora é hora de 
fazer sua parte e que espera que os colegas vereadores votem a favor e possam levar isso em 
frente e poder ajudar um pouco a Pestalozzi, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o 
uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para 
a Ordem do dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer em Única Discussão e 
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em caráter 
de urgência colocou o referido Projeto de Lei 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 à sanção. Em seguida colocou os Pareceres 
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes 
ao Projeto de Lei Nº022/17 do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei 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 e Comissão de Educação, Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº023/17 do Poder Executivo em Única 
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de 
Lei em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda 
Votação. O Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira convidou o Vice-Presidente Alberto de 
Oliveira Herdy para por em Votação o Projeto de Lei de sua autoria e do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues. O Presidente em exercício Alberto de Oliveira Herdy colocou os Pareceres Favoráveis 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº010/17 de autoria dos Vereadores Diogo Latini 
Rodrigues e Carlos Alberto da Silva Oliveira em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em Primeira Discussão e Votação 
o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. O Presidente em exercício 
Alberto de Oliveira Herdy, convidou o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira para reassumir 
a cadeira da Presidência. Reassumiu os trabalhos o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira e 
encaminhou os Projetos de Lei Nº009/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues as 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer e o Projeto de Lei Nº011/17 de autoria dos Vereadores Alberto de Oliveira 
Herdy e Carlos Alberto da Silva Oliveira as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de Meio Ambiente.  Em seguida o Presidente encaminhou as Indicações Nº910/17 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº914/17 autoria do Vereador João 
Batista da Silva Martins, a Indicação Nº919/17 autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira e a Indicação Nº923/17 autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ao Chefe do 
Poder Executivo. O Presidente antes de encerrar a sessão disse que gostaria de comunicar que 
três dos Vereadores dessa Casa estarão viajando nessa noite para Brasília e que gostaria de 
deseja aos colegas uma boa viagem e também esclarecer que o Vereador Romulo está indo a 
convite do Prefeito e os Vereadores Cássio e Diogo estão indo por agenda própria criada por eles 
e que não foi nada escolhido por essa Casa. A Câmara irá arcar somente com o transporte até o 
aeroporto no Rio de Janeiro e a passagem aérea até Brasília. Disse ainda que fica aberto para 
qualquer outro vereador que queira ir e queira criar uma agenda lá que a Casa estará à disposição 
para dar o mesmo apoio e a mesma força, concluiu.  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__________________________.                       


