Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCC da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
22 de fevereiro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 Éderson Araújo de Souza.
Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada
ao Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Júlio
Carlos Silva Badini o qual disse que veio a tribuna para deixar registrado seu
agradecimento ao Prefeito Bruno Alves Boaretto e ao Secretário de Obra e Serviços
Públicos o Senhor Frederico Saporetti Azevedo por ter atendido seu ofício o qual pedia
reparo da iluminação na Rua Douglas Faria Mellis e que hoje ela se encontra iluminada
trazendo mais segurança aos seus moradores, concluiu. Não havendo 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 Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Redação referente ao Projeto de Lei Nº006/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe
sobre “Dá nome ao Horto Municipal de Macuco e dá outras providências, dos Pareceres
favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira referente ao Projeto de Lei Nº007/17 de autoria do
Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a Estrutura Administrativa do Município de
Macuco para extinguir e criar cargos comissionados na forma que dispõe”, do Projeto de
Lei Nº008/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a Abertura de
Crédito Especial no valor de R$ 4.673.404,20 no Orçamento do Município no exercício de
2017 para o Fundo Municipal de Saúde”, do Projeto de Lei Nº009/17 de autoria do
Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a Abertura de Crédito Especial no Orçamento
do Município de Macuco no exercício de 2017”, do Projeto de Lei Nº010/17 de autoria do
Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a Abertura de Crédito Especial no Orçamento
do Município de Macuco no exercício de 2017”, do Projeto de Lei Nº011/17 de autoria do
Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza o Poder Executivo a contratar parcelamento
de dívida com o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, e dá outras providências” e
do Projeto de Lei Nº012/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza o
Poder Executivo a contratar parcelamento de dívida com o Instituto Nacional de Seguro

Social – INSS, e dá outras providências”. A palavra foi franqueada no Grande
Expediente. No Grande Expediente fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual disse que já tinha declarado seu voto quanto à homenagem ao Horto
Municipal e disse que gostaria de mencionar em relação ao Projeto de Lei Nº007/17 do
Poder Executivo e que já adianta seu voto também, até porque vê a necessidade na
estrutura administrativa, mas gostaria de deixar registrado o seguinte, tem custo sim, são
cargos que não estão sendo ocupados, são cargos que não estão tendo despesas e que vai
aumentar, está certo, está dentro da margem do impacto financeiro e isso não tem
problema nenhum e acha que isso não vai causar problema e também dentro da margem
permitida com o custo com o funcionalismo com os funcionários da Prefeitura. O Vereador
disse ainda querer deixar registrado aqui que a despesa aumenta, mais está dentro do
limite sem problema nenhum e tem o seu voto favorável no projeto de autoria do Poder
Executivo, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande
Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para Ordem do dia. O
Presidente colocou o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
referente ao Projeto de Lei nº006/17 em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado
por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o
qual foi aprovado por unanimidade e foi à segunda votação. Colocou os Pareceres
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei nº007/17 em Única
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de um
Projeto de Lei de caráter de urgência o presidente colocou o Projeto de Lei em Tela em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação
Final do referido Projeto em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade e vai à sanção. Encaminhou o Projeto de Lei Nº008/17 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.
Encaminhou o Projeto de Lei Nº009/17 de autoria do Poder Executivo as Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira. Encaminhou o Projeto de Lei Nº010/17 de autoria do Poder Executivo as
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
Encaminhou os Projetos de Lei Nº011/17 e Nº012/17 ambos de autoria do Poder
Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira. 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__________________________.

