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Ata da DCCCLX Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
27 de novembro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos vinte e sete 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. Ausente o Vereador Romulo da Silva Oliveira. 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 o Vereador Diogo Latini 
Rodrigues o qual disse que gostaria de aproveitar o espaço no Pequeno Expediente para deixar 
registrado seus parabéns a algumas instituições que fizeram um trabalho no Município e que é de 
grande importância estar registrando e dividindo esse conhecimento com os colegas vereadores. 
Primeiramente aproveitou e parabenizou a Cooperativa de Macuco pela realização na semana 
passada da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) que envolveram 
vários funcionários da empresa. Disse que ontem o Vereador João Batista esteve junto 
participando do encerramento da Copa Leite Macuco de Futebol realizado pelos funcionários da 
empresa. O Vereador também parabenizou a Escola Balão Mágico por ter feito na semana 
passada uma feira regional entre os alunos da escola. Disse que foi um trabalho muito legal que 
envolveu as regiões do País trazendo culinária, dança, tradições, onde pode estar presente 
prestigiando e que é uma escola que tem um carinho muito grande e que teve a oportunidade de 
trabalhar e ver as crianças fazendo com que essas culturas fossem trazidas e mostradas a todas 
as crianças dessa escola e cada grupo falando de uma região do país. Disse que isso o deixou 
muito feliz e que foi de muita importância para todos os alunos daquela instituição. 
Parabenizou também o amigo Clebinho, professor de capoeira da Associação de Capoeira Gunga, 
pela participação brilhante do pessoal de Macuco no encontro de capoeira no último sábado no 
Município de Cantagalo. Disse que gostaria de deixar aqui também os parabéns a todos e da 
pessoa de Paulo Roberto pela realização da copa amizade que encerrou no dia 26 de novembro e 
que o presidente Carlos Alberto esteve presente também prestigiando e que foi uma competição 
que durou todo esse mês de novembro lá no Macuco Esporte Clube e que ontem foi um grande 
jogo e que foi conhecido o campeão e que tiveram a participação muito grande de torcedores, um 
jogo que teve oito gols numa partida final e que foi muito importante estar destacando aqui. 
Disse que também gostaria de estar passando para os colegas vereadores que semana passada 
tiveram uma reunião com o representante do Conselho Regional de Educação Física e o 
Município de Macuco vai estar também recebendo no inicio do próximo ano alguns cursos que 



vão ser ofertados aos profissionais da área aqui no Município, cursos esses importante inclusive 
um curso obrigatório de primeiros socorros que agora vai ser obrigatório nas academias e isso vai 
fazer com que o acesso chegue as academias do Município e que em breve vai estar falando sobre 
esse assunto e também que estão lutando pela realização uma vez por ano do Craque Itinerante 
do Município que possam atender os profissionais de educação física que residem no Município 
de Macuco e para que eles não precisem se deslocar de Macuco até a sede do CREF no Rio de 
Janeiro para fazer uma renovação de carteira ou até mesmo fazer uma solicitação de algum 
documento ou outro assunto referente ao conselho e que tragam através do Craque Itinerante 
uma oportunidade para os profissionais do Município. Disse também que gostaria de agradecer o 
Vereador Cássio Daflon pelo convite e disse que ficou muito feliz e que foi um momento muito 
importante, um momento impar de ter participado no último sábado da palestra com o 
Procurador da Republica Dr. Guilherme Shelb em Nova Friburgo, onde se falou de infância e 
família protegida e que tiveram presentes várias pessoas da sociedade civil, líderes da sociedade 
civil e que isso foi também um grande conhecedor e que trouxeram novas informações e que 
puderam absorver e trocar informações com pessoas importantes. Disse que gostaria de agradecer 
aqui em público o convite que os foi feito, onde puderam participar dessa palestra que foi 
realmente um grande sucesso na região, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna para também deixar registrado que da mesma 
forma o qual não tenha dado atenção ao convite que foi feito aqui na tribuna até no dia do café 
com a polícia militar e que também tiveram a oportunidade de estar convidando e quer deixar 
registrado esse evento que foi de valia e o Município teve representado e que essa Casa de uma 
forma ou de outra ela foi representada e onde puderam ver vários segmentos da sociedade lá 
representada, pessoas de várias denominações, pessoas de vários segmentos da administração 
pública. Disse que toda a administração pública do próprio Município estava representada no 
evento, todos os professores, advogados e que tiveram a honra de estar recebendo o comandante 
do 11º Batalhão o Coronel Castelano que esteve presente e que deu um testemunho sobre a 
importância do assunto que estava sendo colocado e explicado para todos e que gostaria de 
deixar registrado nessa Casa esse dia tão importante que foi um dia onde se preocupou com a 
família e a criança, onde foi abordado vários assuntos, onde foram alertados sobre prevenção, 
cuidado sobre as leis que dão direitos sobre a criança. Disse que gostaria de agradecer e dizer que 
foram orientados pelo Dr. Guilherme a estar apresentando um Projeto de Lei nessa Casa que 
acredita que pela direção dele esse Projeto de Lei vai vir para o Executivo e vai ser onde todos 
poderão analisar e ver a importância de estarem dando mais essa proteção às crianças do 
Município, 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 do Projeto de Lei 
Nº030/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a Concessão de Direito 
Real de Uso de bem público e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº017/17 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Considera de utilidade Pública a Associação 
Beneficente Recriando Vidas” que foi a Segunda Votação, da Indicação Nº993/17 de autoria do 



Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº997/17 de autoria do Vereador Carlos 
Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº998/17 de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues e da Indicação Nº999/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho. 
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. Encaminhou o Projeto de Lei Nº030/17 de autoria do Poder Executivo as 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social. Em seguida colocou o Projeto de Lei 
Nº017/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Segunda Discussão e Votação o 
qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou a Redação Final do referido Projeto de 
Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Sanção. 
Encaminhou ao Chefe do Poder Executivo as Indicações Nº993/17 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº997/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da 
Silva Oliveira, a Indicação Nº998/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a 
Indicação Nº999/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho. Antes de 
encerrar a sessão o Presidente lembrou os colegas Vereadores que o Projeto de Lei Nº030/17 do 
Poder Executivo o qual foi feito a leitura que ele terá quinze dias para as comissões analisarem e 
darem o parecer a partir da data de hoje, 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__________________________.        
   


