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Ata da DCCCXXXIV Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
14 de agosto de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos quatorzes 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 justificar sua ausência na última sessão como o Vereador Cássio e Vereador Romulo 
onde estavam em viagem a Brasília e que puderam estar acompanhando o Prefeito na quarta-
feira e na quinta-feira em ações marcadas por ele. O Vereador disse também que foi uma 
experiência muito legal e muito produtiva onde tiveram a oportunidade de estar visitando alguns 
Deputados, fazendo alguns pedidos e que o Prefeito teve algumas oportunidades com eles e que 
também tiveram a oportunidade de visitarem o Ministro de Esporte o Sr. Leonardo Picciani e 
também participando junto com o Prefeito da audiência no Supremo Tribunal Federal da 
ADI2921. Disse que só para justificar essa ausência dessa agenda de três dias em Brasília e ao 
mesmo tempo estar agradecendo ao Presidente dessa Casa pelo apoio que a Câmara deu durante 
essa viagem e que sirvam de grande experiência aos demais colegas vereadores que quando 
tiverem a oportunidade também participem e vão, até porque é importante com certeza, pois abre 
muitas portas de coisas que o Município vai estar precisando, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna também para falar sobre 
essa experiência nova, onde puderam estar na Capital do País em Brasília percorrendo alguns 
gabinetes. Disse que foi muito bom o aprendizado em estar lá com o Vereador Diogo junto com o 
Vereador Romulo e o Prefeito, onde tiveram a oportunidade de estar também com o Prefeito em 
alguns lugares. Disse que gostaria também de agradecer ao Prefeito pelo convite em estar no 
Supremo Tribunal Federal que coincidiu de estarem lá e serem convidados pelo Prefeito para 
participarem do julgamento da ADI2921 e dentre os pedidos que puderam estar fazendo, disse 
que gostaria de destacar na área de saúde, onde junto ao Deputado Sóstenes que deu a palavra 
que estaria conseguindo trazer para Macuco um aparelho de Raio-X, junto com o Vereador 
Romulo e do Vereador Diogo. Disse que essa atitude do Deputado os deixou felizes e os deu mais 
ânimo e que também estiveram percorrendo outros gabinetes da mesma forma, com essas mesmas 
possibilidades. Disse também que com relação aos produtores rurais, fizeram dois pedidos lá 
também em relação à aquisição de tanques de resfriamento, apesar de terem aí já um longo tempo 
de adaptação a essa norma do Ministério da Agricultura quanto ao resfriamento do leite, ainda 



tem uma demanda quanto a isso e que fizeram pedidos sobre essa questão também e o tão 
sonhado laboratório de análise do leite, porque isso hoje traz um custo, ele agrega despesa ao 
leite. Disse ainda que o leite aqui de Macuco a análise dele é feita na Embrapa em Juiz de Fora, 
então três vezes por semana esse leite é recolhido uma amostra e é levado para lá em carro 
alugado e isso traz uma despesa para o Produtor de Leite e que então tiveram a oportunidade de 
estar lá e pedindo essa ajuda, sabe que não é fácil, é um investimento alto, mas disse que tem o 
Rural Park que é um órgão público, que estaria com certeza no pensamento do Prefeito se 
conseguissem colocar ali esse laboratório, que na verdade é um sonho. Disse que para ter ideia, no 
Estado do Rio de Janeiro não tem e não se faz essa análise, então Macuco se tornaria referencia 
quanto a essa análise do leite onde pegariam leite de vinte e oito municípios. O Vereador disse 
também que gostaria de agradecer ao Presidente pela maneira que os conduziu nessa viagem até 
Brasília, como os levou até ao Rio e a maneira de como foi aceita pelo Presidente dessa Casa. 
Disse também que gostaria de dizer aos colegas que foi uma experiência nova e que cabe a todos 
também terem essa iniciativa em ir lá, 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 do Projeto de Lei Nº022/17 do Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a Lei 
Municipal Nº705/2015 e dá outras providências”, do 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”, do 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” que foram a 
Segunda Votação, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao 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”, dos Pareceres 
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Meio Ambiente 
referentes ao 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”, do Projeto de Lei Nº025/17 de autoria 
do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá nome ao CRAS I que funcionará na Rua Adilva 
Figueiredo Costa e dá outras providências”, da Indicação Nº772/17 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº913/17 de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues, da Indicação Nº916/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da 
Indicação Nº926/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação 
Nº928/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira e da Indicação Nº930/17 de autoria 
do Vereador Ederson Araújo de Souza. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente.            
Não havendo 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 Projetos de Lei Nº022/17 e 
Nº023/17 ambos do Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação os quais foram 



aprovados por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Única 
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade e foram à sanção. O Presidente 
Carlos Alberto da Silva Oliveira convidou o Vice-Presidente Alberto de Oliveira Herdy para por 
em Votação o Projeto de Lei de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e de sua autoria. O 
Presidente em exercício Alberto de Oliveira Herdy colocou o Projeto de Lei Nº010/17 de autoria 
dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e Carlos Alberto da Silva Oliveira 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 à 
sanção. 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 que 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 Nº009/17 de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o 
referido 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 1º Secretário Júlio Carlos 
Silva Badini para assumir a cadeira da presidência e por em Votação o Projeto de Lei de autoria 
do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e de sua autoria. O Presidente em exercício Júlio Carlos 
Silva Badini colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e 
Comissão de Meio Ambiente referentes ao Projeto de Lei Nº011/17 de autoria dos Vereadores 
Alberto de Oliveira Herdy e Carlos Alberto da Silva Oliveira em Única Discussão e Votação os 
quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida 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 Júlio Carlos Silva Badini 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 Projeto de Lei Nº025/17 de autoria do Poder Executivo 
as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social. Em 
seguida encaminhou as Indicações Nº772/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, a Indicação Nº913/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação 
Nº916/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº926/17 de autoria 
do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a Indicação Nº928/17 de autoria do Vereador 
Romulo da Silva Oliveira e a Indicação Nº930/17 de autoria do Vereador Ederson Araújo de 
Souza 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__________________________.                       


