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Ata da DCCCL Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
11 de outubro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos onze dias do mês de outubro 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. Presente 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 no Pequeno Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o 
qual saudou a presença da Vice-Prefeita Michelle Bianchini Biscácio e da população presente e 
disse que todos sejam bem vindos a essa Casa. O Vereador disse que gostaria de ponderar 
algumas informações a respeito de alguns itens que poderia ter falado na última sessão e não 
falou. Primeiro falar sobre o programa portas abertas onde disse que esteve presente na fábrica 
Lafarge/Holcin na semana passada fazendo uma visita e que sabe que alguns colegas Vereadores 
já participaram também do 1º e do 2º Comitê em Comunidade que a fábrica realizou e que 
tiveram a oportunidade de fazerem uma visitação em toda a fábrica e tudo que foi falado no 
primeiro e no segundo Comitê foi mostrado em prática para que não só eles como outras pessoas 
pudessem estar conhecendo e fazendo essa visitação na fábrica. Disse ainda que gostaria de 
registrar que tinham três munícipes do Município de Macuco, moradores do bairro Reta e que foi 
importante a população estar presente nesse programa da fábrica. Disse que já queria adiantar 
para os nobres colegas que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente junto com ele, o Vereador 
Cássio Daflon e o Vereador João Batista que o próximo comitê será em dezembro e a principal 
pauta vai falar sobre meio ambiente, então era importante a participação da Comissão de Meio 
Ambiente e também dos demais colegas vereadores para que pudessem estar mais próximos e 
cientes de todas as informações. Disse que outra reunião que participaram na semana passada 
foi com relação ao Conselho de Educação onde não só ele como o Vereador José Estefani faz 
parte como representante da Casa e que foi uma experiência muito boa, acha que o colega 
Vereador José Estefani pode acrescentar alguma coisa, tiveram a oportunidade de acompanhar 
de perto tudo que vem acontecendo na Secretaria de Educação do Município, nas Escolas, na 
Creche. Disse que receberam reivindicações e que inclusive já se dispôs ao colega Vereador para 
poderem estar juntos tentando ajudar nas solicitações que os foram feitas e que é muito 
importante também estar relatando essas coisas, porque a educação do Município é através desse 
conselho que conseguem trazer mais informações para os colegas vereadores, então o colega 
Vereador José Estefani depois se quiser acrescentar pode também nos dar um maior acréscimo de 
informações. O Vereador disse também que queria aproveitar e parabenizar o Governo pela 
apresentação que foi realizada no dia de hoje do Macuco Inteligente e Sustentável e que teve a 



oportunidade de estar participando desse projeto muito legal, bacana voltado para o meio 
ambiente com relação à limpeza urbana e também sobre o monitoramento de câmeras que foi 
apresentado pela assessoria de imprensa da Prefeitura o qual foi muito legal também e acredita 
que quando iniciar e começar a colocar em prática vai ser de grande importância para ajudar no 
quesito segurança no Município de Macuco e também com relação aos patrimônios que vão ser 
vigiados por quatorze câmeras como o assessor Rafael apresentou na tarde desse dia nessa Casa. 
O Vereador disse ainda que ficou muito feliz em ver que o Projeto de Lei Nº014/17 de sua 
autoria que dá entrada franca aos deficientes físicos, mentais e/ou intelectuais em eventos 
realizados no Município de Macuco foi sancionado no último dia 05 de outubro, então acha que 
foi uma vitória principalmente dessa população e que fica feliz em poder ver que essas crianças 
terão o apoio ao acesso às atividades de esporte, lazer e cultura no âmbito do Município de 
Macuco. O Vereador disse que gostaria também de aproveitar a oportunidade e deixar registrado 
e parabenizar a todas as crianças pelo dia das crianças e a todos os professores que no próximo 
domingo vão estar também comemorando o dia dos professores. Deixou um abraço a todos e 
agradeceu a oportunidade, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva 
Martins o qual disse que veio a tribuna só para registrar que fez uma indicação no dia 16 de 
março do corrente ano solicitando ao prefeito uma proteção na Rua Nelson Ferreira Campos no 
Bairro Volta do Umbigo, uma indicação muito importante de questão de segurança no bairro 
tanto para crianças quanto para carros, então no dia de hoje disse que a Secretaria de Obras foi 
lá e concluiu a obra e que está prontinho e que veio somente para agradecer ao Prefeito, a Vice-
Prefeita porque foi uma indicação muito importante para a população do Bairro da Volta do 
Umbigo, visitantes e amigos, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no 
Pequeno Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que acrescentando ao 
que o Vereador João Batista disse sobre a indicação que foi feita, que o trabalho foi realizado, 
que não foi só esse mais tantos outros que foram realizados. O Presidente disse que se lembrou 
enquanto o Vereador estava falando de uma foto que foi questionada no Facebook sobre buracos 
no Bairro São José e só para lembrar que esse trabalho também já foi concluído. Disse ainda que 
só para lembrar algumas pessoas que fotos em facebook não resolvem problemas, que é muito 
mais fácil pegar o telefone e ligar para o Secretário, para o próprio prefeito pedindo soluções, mas 
as pessoas preferem colocar foto no facebook, acha mais bonito, com isso mais um trabalho feito 
e concluído como muitos outros, concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral 
que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto 
de Lei Nº027/2017 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “A Estrutura básica da 
Prefeitura de Macuco e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº029/17 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre “Cria reserva de 10% das vagas para deficiente no serviço de 
táxi, na forma que dispõe”, do Projeto de Lei Nº015/17 de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues que dispõe sobre “Dá nome de Prefeito Rogério Bianchini ao Campeonato Municipal 
de Futebol Amador de Macuco” os quais foram a Segunda Votação, da Indicação Nº962/17 de 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº971/17 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, do Decreto Nº933/17 do Poder Executivo e do Ofício Nº026/17 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. 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 Ordem do Dia. 
Colocou o Projeto de Lei Nº027/2017 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 à sanção. Em 
seguida colocou o Projeto de Lei Nº029/17 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 à 
sanção. Em seguida colocou o Projeto de Lei Nº015/17 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 à sanção. Em seguida encaminhou as Indicações Nº962/17 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº971/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o pedido do Ofício Nº026/17 da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos o qual pediu o espaço da Casa para a 
realização da Capacitação Regional da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio 
de Janeiro que será realizado no dia 19 de outubro das 8h as 17h. O Presidente pediu a 
Secretária Geral que comunicasse o deferimento a Secretaria. Em seguida comunicou que a Casa 
seguirá o Decreto Nº933/17 do Poder Executivo, onde dia 12 de outubro será Feriado Nacional 
e no dia 13 de outubro Ponto Facultativo. 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__________________________.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


