Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata DCCCI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
06 de março de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos seis dias do mês de março 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 Alberto de Oliveira Herdy. 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 José Luiz
Estefani Miranda Filho o qual parabenizou o Prefeito Bruno Alves Boaretto e a VicePrefeita Michelle Bianchini Biscácio e também a toda a equipe de Secretários responsáveis
pelo belíssimo carnaval que aconteceu em nossa cidade. O Vereador disse que foi uma
belíssima festa onde não teve confusão, onde não teve brigas, um carnaval de família onde
via as crianças junto com seus pais na rua e que realmente é um resgate do nosso carnaval
e que esse acontecimento se perpetue pelos restos dos anos em Macuco, concluiu. Fez uso
da palavra no Pequeno Expediente o Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse
que aproveitando a deixa do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho gostaria
também de parabenizar o Prefeito Bruno Alves Boaretto e a Vice-Prefeita Michelle
Bianchini Biscácio pelo belíssimo carnaval. Disse ainda que foi uma festa muito bonita
em nosso Município. O Vereador disse também querer desejar boas vindas ao colega
Vereador Éderson Araújo de Souza que Graças a Deus está conosco novamente e dizer a
todos que foi realmente um belíssimo carnaval e acha que os blocos fizeram muito bonito e
as duas escolas de samba, a Império do Samba e a Beija-Flor fizeram um belíssimo desfile
e que tem certeza que no próximo ano o Município vai receber muitos e muitos turistas,
concluiu. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual saudou a presença do amigo Juninho e disse ser colaborador nosso e sempre
presente. O Vereador disse que veio a Tribuna para deixar registrado nessa Casa que ano
passado foi sancionado pela ALERJ uma Lei que nos beneficiou e muito, que tornou a
cidade de Macuco a Capital do Leite, isso reconhecido pela Diretoria da Cooperativa
Regional Agropecuária de Macuco, pelo Senhor Silvio Marini e pelo Senhor Marcos Tadeu
Erthal como de muita importância até para ajudar e dar importância aos produtos e
divulgação da Cooperativa que já tem um reconhecimento a nível nacional e que foi muito
importante essa conquista tido por eles e que também reconhecemos isso, tornar Macuco a
Capital do Leite. O Vereador disse ainda que na verdade esse pronunciamento não tinha

acontecido nessa Casa e por isso ela foi uma Lei do passado sancionada pela ALERJ e
quem apresentou esse Projeto de Lei foi a Deputada Marta Rocha. Disse ainda que fica
aqui o seu reconhecimento e que tem certeza que cada Vereador que está presente e até do
Vereador Alberto de Oliveira Herdy que não está presente seria esse reconhecimento, e que
deixa registrada nos anais dessa Casa essa Lei criada pela ALERJ que vai engrandecer
muito o Município. O Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira aparteou a palavra ao
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que esqueceu de parabenizar em
particular o amigo Vereador João Batista da Silva Martins por estar de frente da escola
de samba que foi um sucesso e ao amigo Tico-Tico em particular também pelo desempenho
das escolas de samba e que são com certeza o principal para o nosso carnaval, concluiu. O
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira disse que é só isso e agradeceu a oportunidade de
estar aqui, concluiu. Fez uso da palavra o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira o
qual disse que faz daqui as palavras do Vereador João Batista da Silva Martins e do
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho pelo belíssimo carnaval e que Macuco só teve
a crescer com a experiência desse carnaval que foi proporcionado tanto aos blocos como as
escolas de samba e disse também deixar registrado seus parabéns ao Prefeito e a toda
equipe do Departamento de Turismo pelo brilhantismo que foi, pela organização e acha
que precisam disso, de estar unidos para trabalhar em prol de um objetivo só. Disse ainda
que quanto às palavras do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que foi muito bem
lembrado e que isso foi de ano passado e que foi muito bem lembrado pelo Vereador,
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 Nº006/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá nome ao
Horto Municipal de Macuco e dá outras providências” que foi para Segunda Votação; dos
Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referente
ao 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”, dos Pareceres das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira referente ao 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”, dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referente ao 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”, dos Pareceres das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira referente aos Projetos 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 ao 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”, da Indicação Nº776/2017 do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da
Indicação Nº809/2017 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação
Nº833/2017 do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, do Ofício Nº001/2017 da
Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Patrimônio Público, do Ofício
Nº015/2017 da Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Cultura, Ciência e
Tecnologia e do Ofício Gab. Nº013/2017 da Prefeitura Municipal de Macuco. A palavra
foi franqueada no Grande Expediente. No Grande Expediente fez uso da palavra o
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que acha que essa indicação na verdade
já foi lida nessa Casa de Leis e que esse pedido se encontra em andamento. Disse que há
poucos dias tiveram a visita do Diretor da Divisão de Aprendizagem do DETRAN e onde
estiveram presentes o Presidente dessa Casa Carlos Alberto da Silva Oliveira, o Vereador
Júlio Carlos Silva Badini, o Vereador Diogo Latini Rodrigues, o Vereador José Luiz
Estefani Miranda Filho e que puderam ver a boa vontade do DETRAN em nos atender
com esse serviço público oferecido e que na verdade os munícipes, as pessoas que se
apresentam para se habilitar eles têm que ir a Nova Friburgo, Santo Antônio de Pádua ou
a Campos dos Goytacazes como foi citado. O Vereador disse ainda que isso dá despesa
para o nosso pessoal e de cidades vizinhas, então acha que já está bem adiantado e vê boa
vontade do Município através do Prefeito em trazer isso para Macuco. Disse que pelo que
soube hoje que já foi enviado pelo gabinete um ofício reiterando o desejo do Município de
ter o serviço aqui e colocando também à disposição o espaço público do Macuco Rural
Park. Disse que fica satisfeito em saber disso, onde estariam trazendo para o nosso
Município a prova teórica (digital) e que já tem o espaço físico já montado, estariam
trazendo a prova prática de direção veicular, que todas as provas práticas que são feitas
em outros lugares trariam também e a prova de exame médico que é o exame oftalmológico
e o psicotécnico que isso na verdade é um serviço que o DETRAN tem terceirizado esse
espaço, o que seria para oferecer esses exames seria uma clínica que dentro de uma tomada
de preço ganharia o serviço e eles que tem que providenciar isso, isso nada com o
Município. O Vereador disse ainda que veio aqui para apresentar a necessidade e que acha
que isso muitos de nós pensamos de gerar empregos e acha que é um dos compromissos
nosso aqui é isso, acha que está aqui uma oportunidade tanto da rede de pousadas,
restaurantes e que isso com certeza diante o levantamento feito traria cinquenta por cento
do movimento de Nova Friburgo e das outras bancas. O vereador disse ainda que deixa
aqui sua justificativa quanto a essa indicação, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que veio a tribuna justificar a sua indicação na
sessão de hoje onde foi procurado por um grupo de jovens e adultos e a maior parte deles
quase cem por cento do público feminino nos solicitando para que pudéssemos intervir e

levar até ao Prefeito esse pedido da manutenção e retorno das aulas de danças que
acontecia aqui no Município de Macuco. O Vereador disse ainda que através dessa
indicação Nº776/17 leva esse pedido que é um programa que pode ser realizado em
parceria com o Governo Federal através de um programa de fortalecimento de vinculo que
acontece com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos que ele possa
também junto com a Secretaria do Trabalho, Envelhecimento Saudável e Juventude o qual
tem um bom espaço lá no Centro de Convivência possa estar ai desenvolvendo essas aulas
e fazendo com que retorne essas atividades atendendo a esse público feminino que hoje a
gente vê uma grande participação das mulheres nas atividades e eventos promovidos pelo
Município. O Vereador disse ainda querer destacar aqui e parabenizar o Departamento de
Patrimônio por estar informando as suas ações durantes os meses de janeiro e fevereiro.
Disse que isso é importante à gente às vezes destacar porque muito das coisas que acontece
a gente não tem o acesso aqui na Câmara Municipal, então como essa questão do
Departamento aí vai ficar disponível e acredita que para todos os Vereadores que tiverem
interesse, acha que vale ressaltar e parabenizar o Diretor de Patrimônio pela sua conduta
em mostrar ai sua transparência e estar nos colocando a par de tudo e para que a gente
possa também estar ciente das ações que estão acontecendo, 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 Projeto de Lei
nº006/17 em Segunda 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. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao Projeto de Lei nº008/17
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. Em seguida o presidente colocou os Pareceres Favoráveis das
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira referente ao Projeto de Lei nº009/17 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. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei nº010/17 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. Em seguida colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões
de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira referente ao Projeto de Lei nº011/17 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. Colocou
os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente ao Projeto de Lei nº012/17 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 as Indicações Nº776/2017 do Vereador Diogo
Latini Rodrigues, Indicação Nº809/2017 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e
Indicação Nº833/2017 do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho ao Chefe do Poder
Executivo. Deferiu o Ofício Nº015/2017 da Secretaria Municipal de Educação, Turismo,
Cultura, Ciência e Tecnologia o qual pede o Espaço dessa Casa para a realização de um
evento em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres que será realizado no dia 08
de março de 2017 das 8h às 22h. O Presidente pediu que a Secretária Geral comunicasse o
deferimento a Secretária de Educação. O Presidente disse ainda que devido à realização do
evento do Dia Internacional das Mulheres que a Sessão Ordinária do dia 08 de março de
2017 seria transferida para o dia 29 de março de 2017. 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__________________________.

