Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCLVIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
13 de novembro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos treze dias do mês de novembro 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 no Pequeno Expediente o Vereador Romulo da Silva
Oliveira o qual disse que veio a Tribuna agradecer ao Prefeito Bruno Boaretto, a Secretaria de
Obras e a todos os envolvidos na manutenção que estão sendo feita na Rua Benedito Castro
Candinho no Bairro Araponga e também ao Pastor Leandro e toda sua equipe do Projeto José
pelo excelente trabalho que fizeram no Bairro. Disse que Macuco precisa de pessoas assim que
contribuem para fazerem de Macuco uma cidade melhor, concluiu. Fez uso da palavra o
Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse que veio a tribuna só reforçar e que essa
Casa faça um ofício e que até foi falado várias vezes pelo Vereador Alberto e pelo Vereador
Cássio quanto a questão dos bueiros. Disse que essa semana foi procurado por um morador que
estava muito preocupado porque ainda não está chovendo, mas há uma preocupação muito
grande quanto a isso e está vendo que ainda no momento não foi tomado nenhuma providência
quanto ao desentupimento dos bueiros. Disse que se fosse possível poderiam fazer um ofício
encaminhando a Secretaria de Obras por questão de proteção e segurança, concluiu. Não
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos
Alberto da Silva Oliveira solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da Indicação Nº994/17 de autoria do
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº995/17 de autoria do Vereador Carlos
Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº996/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani
Miranda Filho e do Comunicado NºCM223149/2017 do Ministério da Educação – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente.
Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse
que o Núcleo de Defesa Agropecuária está instalado no Município de Cordeiro e que se refere em
sua indicação que ele na verdade tem uma área de abrangência, de cuidado que eles olham e
controlam de oito a nove Municípios e geograficamente não seria interessante continuar em
Cordeiro. Disse que está sempre presente no Núcleo e que conversa muito com os agentes, então a
possibilidade de estarem trazendo para Macuco com a metade dessa área é grande, até porque

eles não conseguem dar assistência que o produtor necessita de direito e na verdade o Núcleo de
Defesa Agropecuária tem muita importância para os Municípios e é onde são expedidos os
atestados de vacinação e só deles a cooperativas de Macuco exige três atestados que o produtor
se não tiver esses atestados não conseguem mandar leite e mais o GTA que é a Guia de
Transporte Animal que qualquer animal, por exemplo o matadouro em Cantagalo, todo animal
que entra ali tem que ter a Guia de Transporte Animal, então acha que seria para Macuco onde é
o centro de toda essa região, onde a pecuária tem importância, tem raízes, acredita que como
sugestão o Parque de Exposição, seria como acontece em Cordeiro que é dentro do Parque de
Exposição, poderiam ter a possibilidade de terem mais esse serviço e é um serviço do Estado, é
um núcleo dentro da Secretaria de Agricultura, então não vê a princípio despesa que acarretaria,
acredita que lá tem de seis a sete funcionários e acredita que dois funcionários ou três aqui em
Macuco atenderia, porque seria dividida a área e acha de muita importância e acredita que os
colegas também tem esse entendimento e isso traria facilidade para o produtor e seria mais um
serviço público que o Município teria, 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. Encaminhou as Indicações Nº994/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira, a Indicação Nº995/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e
a Indicação Nº996/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho 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__________________________.

