Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCV Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
22 de março de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos vinte e dois 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. Presentes todos os Vereadores. 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 Cássio Avelar Daflon Vieira o
qual disse que veio a Tribuna que na sessão passada foi lida uma indicação em relação aos
Resíduos Sólidos do Município, disse que esse plano de Resíduos Sólidos ele já se encontra
nesta Casa e que sabe que no ano passado perderam uma oportunidade de já estar
colhendo os frutos se tivéssemos votado ele, mas infelizmente não conseguimos votar,
colocar em pauta e votar, mas é onde vamos ter direção da coleta do lixo, do transporte do
lixo, do tratamento do nosso lixo e o destino final. Nós sabemos que todo o lixo ele tem
proveito de 50% dele, então é importante a gente conseguir colocar esse plano de Resíduos
Sólidos em prática. Disse ainda que temos que ter a elaboração dele pelo Município, pelo
Poder Executivo, enviando para essa Casa e acha que a gente tem que ter pressa em fazer
isso, porque ele além da direção do resíduo sólido que é um problema que todos sabem que
atingem todos os Municípios e Estados, o Brasil todo, a gente teria o retorno, por
exemplo, o ICMS Verde, acredita que esse ano não vão ter direito, acha que Macuco senão
se engana, vai ter direito a só um ICMS Verde durante um ano só. O Vereador disse ainda
que fica aí essa indicação e que quer também mais uma vez agradecer os colegas
Vereadores pela mobilização que houve em torno da Cooperativa Regional Agropecuária
de Macuco, disse que isso teve uma percussão muito grande, o momento serviu de
aprendizagem para todos nós, e acha que momento como esse e o tempo que está nessa
Casa que poucas vezes passou. Disse ainda que a união de todos os Vereadores provou
para muitos que podemos ajudar muito o Município através da nossa conduta de união,
nosso comportamento, acha que ficou aí um ensinamento a oportunidade que tiveramos de
estar ajudando a Cooperativa, tirando isso o mais serviu de ensinamento para todos nós. O
Vereador disse ainda que quer aqui agradecer cada Vereador, agradecer ao Presidente
dessa Casa pelo modo que ele tratou isso, logo foi vendo o que se precisava e todos nós
ficamos aqui mobilizados quanto a isso, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer
o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira
agradeceu a disponibilidade de todos os Vereadores dessa Casa, agradeceu aos

funcionários dessa Casa também pela organização que foi a Audiência Pública e disse que
como foi dito na Audiência várias vezes pelo Presidente da CCA e pelo Vice-Presidente da
Cooperativa que a união está sendo a força maior de tudo, disse ainda que acha que todos
estão em busca de um objetivo só e ninguém está aqui para aparecer, acha que unindo às
forças do Executivo, do Legislativo e das empresas a gente consegui alcançar os nossos
objetivos. Disse ainda que mais uma vez gostaria de parabenizar a todos os Vereadores,
aos funcionários dessa Casa e a todo o pessoal das empresas o Senhor Antônio Carlos
Cordeiro e o Senhor Marcos Tadeu pela disponibilidade de estarem aqui explanando sobre
o assunto, concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse
a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao Projeto de Lei Nº013/2017 de autoria
do Poder Executivo que dispõe sobre “Esta lei regulamenta, no âmbito Municipal, o
disposto no Art.85, § 19, da Lei Nº13.105/15 (Novo Código de Processo Civil) e dispõe
sobre Parâmetros Materiais para distribuição dos honorários de sucumbência entre
Advogados Públicos e dá outras providências”, dos Pareceres Favoráveis das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
Financeira e Comissão de Meio Ambiente referente ao Projeto de Lei Nº014/2017 de
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “A Organização, Finalidade, Competência e
Estrutura Organizacional da Guarda Civil 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 referentes ao Projeto de Lei
Nº015/2017 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Alienação de bens do
Município de Macuco e dá outras providências”, do Requerimento Nº203/2017 de autoria
dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco, da Indicação Nº766/17 do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº792/17 do Vereador Diogo Latini
Rodrigues, da Indicação Nº836/17 do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, das Indicações
Nº837/17 e Nº850/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº846/17 do
Vereador João Batista da Silva Martins e do Comunicado NºCM017184/2017 do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação. 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 os
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referente o Projeto de Lei Nº013/17 de
autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o quais foram aprovados por
unanimidade. Em seguida colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Colocou os
Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Meio Ambiente referente
ao Projeto de Lei Nº014/17 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e
Votação o quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em

Caráter de Urgência 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 de Lei
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
Nº015/17 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o quais foram
aprovados por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em Caráter de Urgência
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 de Lei em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. Em seguida colocou o
Requerimento Nº203/17 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco o
qual requerem, na forma regimental, que seja concedido Moção de Pesar à família
Moreira, pelo falecimento do Vereador Ralfy Matias Moreira em Única Discussão e
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou a Secretaria da Casa
para que faça a confecção da referida Moção para que seja entregue. Encaminhou a
Indicação Nº766/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº792/17 do
Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº836/17 do Vereador Alberto de Oliveira
Herdy, as Indicações Nº837/17 e Nº850/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira, a
Indicação Nº846/17 do Vereador João Batista da Silva Martins 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__________________________.

