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Aos onze dias do mês de junho de 2018, 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 Júlio Carlos Silva Badini. A Ata da 
Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por 
unanimidade. Antes de franquear a palavra o Presidente convidou o Segundo Secretário 
Vereador João Batista da Silva Martins para assumir a cadeira da Primeira Secretaria 
para secretaria os trabalhos. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso 
da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual falou que 
gostaria rapidamente de deixar registrado o seus parabéns e todo êxito ao Clube de 
Trilheiros de Macuco “Os Impossíveis” pela realização da 13ª Trilha de São João Batista. 
Disse que foi um evento de um dia, mas com trabalho de três, quatro meses atrás onde 
vieram organizando, marcando o percurso, sinalizando e planejando toda a execução do 
evento e mais uma vez com a mesma estrutura, com a mesma qualidade, com grande 
público participante e públicos que foram prestigiar o evento e não poderia deixar de estar 
aqui exaltando e parabenizando mais uma vez o Clube de Trilheiros de Macuco “Os 
Impossíveis”, aos amigos Maraí, Paulinho, Luiz Carlos, Marquinho e todos que 
contribuíram pelo sucesso da trilha. Disse também que gostaria de parabenizar ao Poder 
Executivo, ao Prefeito por ter dado apoio ao evento e a todos os patrocinadores que 
ajudaram também e que entenderam que esse evento além de esportivo é um evento que 
atrai turismo e também contribui pela economia do município, pois tiveram no sábado 
muitos trilheiros que se alojaram na pousada de Macuco e tiveram utilizando os 
restaurantes, enfim, sabe que com a visita dos trilheiros de outros municípios, cidades 
como Cabo Frio, Búzios, Macaé, Espírito Santo, São Gonçalo, Niterói que veem e ficam 
de um dia para outro no município fazendo com que isso gere renda para os setores e 
contribuem para a realização e para o grande êxito do evento. Mais uma vez parabenizou 
o Clube dos Impossíveis e também deixou registrado seus parabéns ao colega Vereador 
João Batista por seu aniversário e desejou que Deus o abençoasse e que todos os seus 



projetos sejam vitoriosos, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva 
Oliveira o qual veio a tribuna para parabenizar o amigo Edivan pelo excelente evento que 
foi feito de jiu-jitsu até quinze anos de idade. Disse que as pessoas do projeto conseguiram 
levar quatorze atletas e conseguiram fazer seis campeões e seis vice-campeões e que isso 
mostrou que estão direcionados em formar pessoas melhores, mais educadas, crianças mais 
comportadas nas escolas. Disse que tiveram prova disso, viram uma autoestima, coragem, 
vontade de ganhar, de vencer e que foi muito bom, concluiu. Não havendo mais quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente disse que só para 
registrar que ele e o Vereador Diogo Latini participaram de uma audiência pública em 
Nova Friburgo na Câmara Municipal onde foi falado sobre rotas a 116 e que a pauta era 
sobre a renovação da rota 116, mas acabou que abrangeu vários assuntos e que tiveram 
também a oportunidade de estarem usando a palavra e abordaram vários aspectos em 
questão do município de Macuco e região. Disse que um dos assuntos abordados por ele foi 
a respeito da concessão da rota que tem até a entrada do município, até a subida de Santa 
Maria Madalena na Avenida Roberto Silveira e que a rota não faz manutenção, então já 
que o assunto foi para renovação do contrato da rota foi feito um pedido para que 
incluísse esse perímetro urbano do Município de Macuco além de várias outros temas 
abordados como escoamento do Leite de Macuco, dos produtos da região, os legumes que 
são plantadas no Município de São Sebastião do Alto, Itaocara que devido a proximidade 
do pedágio e também sobre a distância de um pedágio para o outro. Disse que foi 
esclarecido e explicado de maneira não muito clara pelas pessoas que estavam lá, e que 
teve representante da ALERJ o Deputado Estadual Anderson Nogueira e além do 
representante do Município de Nova Friburgo, Secretários de Obras, Secretários de 
Mobilidade Urbana, Vereadores da Câmara de Nova Friburgo, de Bom Jardim, além de 
representantes da Rota, do DER. Disse que outro assunto abordado por ele foi com 
relação ao jogo de empurra, empurra entre Rota e DER, que fazem um pedido para a Rota 
é o DER, faz para o DER é a Rota. Disse que isso foi esclarecido de maneira não muito 
clara também pelos dois representantes que estavam lá e que os dois procuram se esquivar 
do assunto e o tema que realmente foi abordado que era renovação da Rota achou 
inoportuna a audiência pública depois que tomou conhecimento, porque a renovação só vai 
acontecer depois de sete anos. Disse que poderiam ter esperado passar esse ano e esperarem 
um outro governo estadual e que poderiam deixar para o ano que vem e que depois todos 
entraram num consenso e acabaram concordando. Disse que mesmo assim foi válido pois 
muitas coisas que não sabiam tomaram conhecimento e que foi feito o pedido e que entrou 
na ata da audiência pública como outros pedidos dos vereadores de Bom Jardim, mas que 
foi válido, concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse 
a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de 



Lei Nº017/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de 
crédito adicional suplementar no valor de R$100.000,00 às dotações constantes no 
orçamento do município de Macuco no exercício de 2018”, dos Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Meio Ambiente referente ao 
Projeto de Lei Nº006/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho que 
dispõe sobre “Proíbe o plantio do “Ficus Benjamin” nas praças, vias e logradouros 
públicos na área urbana do Município e dá outras providências”, do Projeto de Resolução 
Nº002/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Institui a 
frente Parlamentar em Defesa do Suas – Sistema Único da Assistência Social”, da 
Indicação Nº1104/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação 
Nº1105/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1106/18 
de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1107/18 de autoria do 
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho e da Indicação Nº1108/18 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez 
uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que voltou a tribuna para 
justificar a indicação apresentada porque as vezes pode ser até mau interpretadas, na 
verdade não quer seja inserido lá atividades rotineiras, por exemplo, toda segunda e 
quarta, toda terça e quinta, nas localidades que disse como Ponte do Cassiano, Volta da 
Ferradura e Ribeirão, mas que também dê acesso a prática esportivas aos moradores dessas 
localidades. Um exemplo seria na Volta da Ferradura que é um bairro um pouco distante e 
que muitas crianças que moram no bairro não frequentam mais a escolinha de futebol 
porque não conseguem conciliar o horário do ônibus escolar para estarem vindo e 
participando do projeto e depois voltarem e no próprio bairro existem dois campos de 
futebol Society e acredita que os proprietários jamais impediriam a Secretaria de estar lá 
uma vez por semana levando um profissional, um professor para que possam levar 
atividades as crianças, como também na Ponte do Cassiano que tem muitos moradores e 
que podem escolher uma data e ir lá e fazer um torneio de sinuca, campeonato de sueca ou 
até mesmo marcar com um publico feminino e fazer uma aula de alongamento, enfim uma 
coisa que possam proporcionar. Disse também que no Ribeirão tinha uma escola e hoje as 
crianças estudam em Macuco, mas que poderiam fazer um dia de lazer levando cama 
elástica, basquete, enfim, muitos equipamentos que fazem parte do projeto brincando na 
rua. Disse ainda que o que quer através da indicação apresentada é que tenha uma 
programação que atenda também essas três localidades, porque acha que não podem 
excluir principalmente as crianças e até mesmo os adultos dessas três localidades com a 
prática esportiva, então na verdade sua indicação foi com relação a criação de um  projeto 
de esporte com determinados tipos de modalidades esportivas que atendessem e que 
também fossem avisados com antecedência com vinte, trinta dias antes que teriam 



profissionais no bairro fazendo esse evento, e estariam deslocando equipes da Secretaria de 
Esporte da sede do Município para essas localidades para que pudessem atender também a 
esses moradores. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual parabenizou o 
colega pela indicação e disse que é muito importante esse segmento. Disse também que 
esteve em Macuco um rapaz de Trajano de Moraes que foi o único faixa preta da cidade e 
que Junior até o apresentou, mas acabou esquecendo seu nome e que esse rapaz disse que 
montou um projeto social na escola que dá aula de jiu-jitsu de graça para as crianças da 
cidade e que a intenção dele seria de aumentar o número de faixa pretas na cidade, porque 
com isso teria mais pessoas ajudando, porque ele é o único na cidade de Trajano de 
Moraes. Disse que o colega Vereador Diogo Latini veio com essa mesma ideia que é 
importante de estarem compartilhando esporte, educação com outras pessoas, de estarem 
levando esse conhecimento para outras localidades da cidade, porque no momento que 
absorvem esse conhecimento vão compartilhando e vão indo até que Deus abençoe e lá na 
frente se tem um resultado positivo, concluiu. O Vereador Diogo Latini Rodrigues 
concluiu sua fala dizendo que como o colega Vereador Romulo disse que até tocou na 
modalidade de jiu-jitsu, o que impediria de ter uma data numa localidade dessa para levar 
um projeto como a do colega para fazerem um apresentação para as crianças e as crianças 
pudessem estar participando e conhecendo a modalidade mesmo que sem o equipamento 
que é o quimono, a faixa, mas que pudessem estar vivenciando a prática do esporte, então 
é esse o apelo que faz para as três localidades que sabe que no passado existia muito 
atendimento como futebol, campeonato municipal com jogos no Ribeirão, jogos na Ponte 
do Cassiano, na Volta da Ferradura, mas que hoje esses campos uns viraram campos 
Society, outros foram atingidos por enchente e que acabou que não voltou a ser o campo 
para onzes e virou campo Society dentro do terreno dos proprietários de onde era o campo. 
Disse que o campo do Ribeirão a pouco tempo teve um problema que passou arado e agora 
está voltando e vão tomar as atividades, enfim, que tem o local e o que falta é se 
programar e levar o profissional e até mesmo algumas crianças para demostrarem as outras 
para terem a oportunidade também de praticar esporte. O Vereador parabenizou todos os 
colegas Vereadores pelas indicações apresentadas, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que gostaria de acrescentar com relação 
a indicação que fez sobre a mudança que já há algum tempo ouviu falar e que o Governo 
tem dado prazo para que em todo território nacional o desligamento analógico seja feito, 
para que todos possam ter uma imagem e som melhor com o sinal digital. Disse que o que 
veio fazer nessa tribuna foi de acrescentar em sua justificativa, até porque é complicado 
mais na frente diante dessa mudança as famílias de baixa renda não tem acesso a essa 
mudança, então a preocupação que gostaria de passar para os colegas e também para que 
chegue até ao Prefeito é quanto muitas famílias que ainda não tem consciência e não 



sabem como vai ser isso, então que façam uma divulgação para que esse transtorno mais 
na frente não prejudiquem essas famílias e que mais uma vez os direitos sejam iguais tanto 
para as famílias que tem condições quanto para as famílias de baixa renda. O Vereador 
disse também que fazendo uma colocação, o Governo Federal diante dos beneficiários dos 
programas sociais apresentadas que tem em programas funcionando como bolsa família, 
2017 Minha Casa Minha Vida, Carteira do Idoso, Pro jovem adolescentes, tarifas sociais 
de energia elétrica e dentre outros que acredita ter mais dez, doze desses programas em 
funcionamentos, até porque as famílias que tem adesão a qualquer um desses programas 
elas justificam a baixa renda, então já em outros estados que o desligamento aconteceu 
foram distribuídos kits com o conversor e que acredita que tenha uma antena também. Que 
poderiam pedir que colocassem e que fossem divulgados e que o Governo Municipal 
pudesse estar entrando em contato com o Governo Federal para que fosse apurado e ver se 
isso poderia ser feito para que a população de Macuco não ficasse distante desse programa 
com a distribuição dos kits. Disse que ficou sabendo disso através de noticias e que não 
teve acesso a outros prefeitos, mas acredita que poderiam ver isso e que seria uma 
alternativa para estarem ajudando as famílias de baixa renda. Disse que daqui há dois, 
três, cinco meses vão ser desligadas e acredita que para muitos vai ser uma surpresa, uma 
surpresa desagradável e para essas famílias que não tem condições acredita que possam 
estar aí melhorando alguma coisa para eles. Pediu aparte o Vereador Diogo Latini 
Rodrigues o qual disse o que iria acrescentar o colega chegou a concluir que era com relação 
a distribuição através dos programas de baixa renda do Governo Federal e com relação ao 
que o colega está pedindo principalmente na questão do sinal analógico que também 
chegue a zona rural, pois é o pior local de se chegar informações, por exemplo, no grande 
centro conseguem através de redes sociais, jornais, rádios e da própria TV local estar 
informando sobre isso, mas que o município fizessem também a divulgação, mas não sabe 
se o município poderia em parceria com a Cooperativa através dos produtores ou através 
da Secretaria de Agricultura com folder com essas informações para que chegassem as 
comunidades mais afastadas e até mesmo como disse em sua indicação nas localidades do 
Ribeirão, Ponte do Cassiano, Volta da Ferradura e os em tornos do município, concluiu. A 
palavra voltou ao Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que quanto aos 
servidores dessa Casa teriam que terem uma referência, porque quando vem a reclamação 
tem que ter uma referencia de onde procurar, que tenham servidores preparados e bem 
informados diante da situação para poderem estar passando para a população que tenham 
duvidas e para as famílias que ainda não sabem desse desligamento, concluiu. Fez uso da 
palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que veio só para lembrar que foi 
feito  bastante indicações e que gostaria um pouco mais de carinho do Prefeito com relação 
as indicações, porque estão vivenciando, que vão para as ruas, coletam informações e 



trazem para essa Casa e mandam para a Prefeitura e que tiveram até algumas respostas 
no ano passado mais nesse ano está meio precário de respostas, que gostaria de lembrar que 
estão aqui a disposição para esclarecimentos quanto as indicações que são de um bom 
gosto e de teor importantíssimo para o município. Disse que a indicação do Vereador 
Cássio mesmo, que vendo o jornal RJ de meio dia a Intertv vai fazer um programa em 
Teresópolis informando isso que o colega falou, porque tem o programa social e foi feito 
várias campanhas só que no entorno não tiveram, então acha que isso foi sensato, que é 
uma coisa importante para o município e que vai ajudar não só a cidade mais a zona rural 
que é o lugar mais precário como o Vereador Diogo lembrou. Disse que o Vereador Romulo 
fez uma indicação muito boa com relação a terceira idade e que até parabeniza a 
Secretária envolvida com o Grupo da Terceira Idade, mas que veio lembrar também que 
nessa parte tem o trabalhador e que hoje no município tem problema seríssimo de 
desemprego e que deviam dar um pouco mais de atenção para essa parte ou seja, tem que se 
formar, capacitar e dar condições para as pessoas do município trabalhar, porque não 
adianta só fazer em prol de outros segmentos e esquecerem do povo, o povo de Macuco não 
pode ser esquecido e são eles que vão bater na porta de cada vereador pedindo ajuda, 
pedindo auxilio e querendo resposta que as vezes não tem. Disse ainda que gostaria que 
dessem um pouco mais de valor e que lembrassem mais nesses que estão desempregados que 
são o maior problema do Brasil, isso não é um problema só de Macuco, mas do Brasil. 
Disse que repetiu a indicação para pedir ao Governo Municipal para dar uma atenção 
maior para os vereadores, porque merecem e acha que tem condições de fazerem algo 
melhor para o povo. Pediu aparte o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual parabenizou 
o colega por estar repetindo a indicação e disse que a preocupação do colega não é só dos 
vereadores mais de muitas pessoas do município, porque hoje a falta de emprego com 
inúmeros desempregados no município é muito grande e conforme o colega disse, reconhecer 
que a Secretaria faz um grande trabalho na parte de Envelhecimento Saudável e isso é 
licito o trabalho que acontece na terceira idade, mas foi como o colega acrescentou que a 
secretaria na parte de trabalho e juventude principalmente que faz parte, que as vezes é 
um pouco esquecida. Disse que se lembra que no ano passado tiveram no lançamento do 
Programa ID Jovem, que agora esse programa do Governo Federal teve até uma 
ampliação, e muito pouco de números de jovens do município que se aderiram a esse 
programa, então que tivesse um empenho maior nessa parte de trabalho, porque 
principalmente com a falta de emprego se a secretaria pudesse captar através do SENAI, 
SESI cursos profissionalizantes para poderem capacitar e formar jovens para que eles 
possam conseguir um emprego mesmo que as vezes não seja na própria cidade mais talvez  
em outros municípios próximos, porque hoje em dia muitas pessoas querem emprego mais 
as vezes não tem nem a profissão, então fica um pouco difícil para a própria empresa 



contratar e muitas poucas empresas contratam pessoas sem profissão, praticamente hoje 
não existe mais essa contratação de pessoas sem profissão e ninguém quer contratar um 
funcionário para daqui há um mês, dois meses ter que mandar embora por causa dos custos 
e das despesas trabalhistas. O Vereador mais uma vez parabenizou o colega pela indicação 
e disse que é muito importante ter o setor para recolher essas informações para os 
munícipes e que a secretaria também dê essa atenção ao setor de trabalho com os cursos, 
com as capacitações de vagas e que acrescenta mais, que poderiam ter parceria com as 
empresas, principalmente com as maiores no município para que no momento que abrisse 
as oportunidades essas vagas chegassem a essa secretaria para que pudesse ofertar para 
aqueles que cadastraram o currículo lá. Disse também que concorda quanto ao que o colega 
disse com relação as indicações, que existe indicações urgentes e existem indicações que 
podem ter um tempo para serem resolvidas, mas pelo menos o Poder Executivo deveria dar 
uma resposta com relação as indicações e que esse ano particularmente não recebeu 
nenhuma resposta das indicações que apresentou, concluiu. Pediu aparte o Vereador 
Romulo da Silva Oliveira o qual parabenizou o Vereador Alberto pela indicação e disse 
que foi tocante o que o colega falou com relação a emprego e que percebe que tem muito 
jovens que querem trabalhar, mas poucos suportam a carteira assinada, que isso tudo vem 
de base, vem de preparação, então é importante estarem investindo nessas pessoas na base 
para elas entenderem que há momentos que são subordinados, pois todos os bons 
subordinados em algum momento vão ser um bom líder, que tem que entender isso e que 
tem gente que não tem preparação para entender isso. Disse que já viveu isso dentro de 
sua família, que luta para arrumar um emprego para a pessoa, coloca a pessoa na posição 
de um emprego e em determinado momento ele cria um problema no emprego e não quer 
aquilo mais para ele, então o mais importante é estarem investindo na preparação dessas 
pessoas para que elas suportarem a carteira assinada. Disse ainda com relação ao colega 
Vereador Cássio que o parabeniza pela indicação e que é realmente necessário estar 
investindo nessa parte de compartilhar conhecimento, de trocar ideias, porque vivem 
momentos difíceis, mas muita das vezes esses momentos que passam são por causa da falta 
de conhecimento. Disse que há poucos dias esteve na casa de sua avó e lá tem sinal 
analógico e conversando com seu sogro ele disse que ia trazer do Rio o conversor, mas se 
conseguirem de alguma forma resolver isso para facilitar a vida das pessoas ia ajudar 
muito, concluiu. Pediu aparte o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que o 
colega Vereador deu uma ótima ideia quanto ao trabalho que a Intertv está fazendo e pelo 
que ficou sabendo eles vão em vários municípios e vão tentar atingir vários municípios e 
Macuco é pequeno e que acha que fisicamente ele é estratégico para atingir outros 
municípios e o Prefeito poderia tentar isso, até porque a vinda deles em um dia para 
conscientizar iria chamar a atenção da população, mas fica também a preocupação quanto 



a zona rural como o colega Vereador Diogo lembrou. Disse também quanto ao balcão de 
emprego foi uma ótima ideia, mas isso cai no mesmo problema que os colegas vereadores 
Romulo e Diogo falaram, por exemplo, tem famílias que não tem como esperar para fazer 
um curso de especialização e se formar em alguma coisa para servir, não tem como e cai no 
que o colega vereador Romulo falou, o cidadão não teve a cultura dessa educação. Outro 
exemplo, no município de São Sebastião do Alto o que o Prefeito Tavinho está fazendo? 
Ele está aproveitando a aptidão da população que é a lavoura e está assinando as 
carteiras dessas pessoas para trabalharem na lavoura. Disse ainda que tem muitos que não 
aceitam, tem pessoas que por exemplo da zona rural de estarem dependendo de um 
emprego e aí arrumam uma colocação na Cooperativa e ficam só dias no emprego e muito 
não conseguem passar de uma semana. Disse que devem partir com alternativas e acha que 
a grande parte da população não teve formação profissional, então tem que apelarem por 
esse lado e o município de São Sebastião do Alto está se sobressaindo dessa forma. Disse 
também que a aptidão do município é a lavoura, é a agropecuária, então se ficarem 
esperando as grandes empresas para vir empregar vão bater no mesmo problema e muitas 
das vezes vai ter que vir a mão de obra de fora porque não vão ter daqui, concluiu. O 
Vereador Alberto para concluiu sua fala disse que realmente tem que se fazer algumas 
mudanças no município e que ela deve partir dessa Casa, porque são a Casa de Leis e deve 
começar aqui. Disse também com relação ao balcão de emprego é como o colega Vereador 
Diogo Latini disse que seria uma referencia para que as empresas pudessem captar 
trabalhadores, sabe que não resolve, mas tem que se fazer alguma coisa porque até agora 
não fizeram nada, não ouve nada, tem que ter um início, um exemplo clássico é quando um 
empresa quer contratar, a primeira coisa que se pede é o currículo e a maioria e grande 
parte não sabe fazer um currículo e não tem nenhum lugar para fazer esse currículo, então 
seria o lugar para estarem ajudando, estarem fazendo, estarem prestando esse serviço para 
muitos que não conhecem e tem pouco contato com o computador. Disse também que 
pessoa vem da roça e não tem informação nenhuma como foi levantado, mas que tenha um 
lugar para que faça esse currículo para poderem apresentar o currículo e quem sabe 
poderem estarem conquistando sua vaga. Disse ainda que infelizmente não tem solução 
para tudo, mas vão buscando juntos meios de tornarem o dia a dia mais fácil para a 
população. O Vereador disse também com relação ao sinal digital que a Casa poderia fazer 
um ofício para Intertv solicitando para que eles venham fazer a campanha no município e 
que poderiam assinar os noves vereadores e mais o prefeito enviando um oficio também que 
acredita que seriam agraciados com essa visita, concluiu. Não havendo mais quem quisesse 
fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente disse que só para responder o que 
o Vereador Alberto disse que a Casa pode sim estar redigindo um oficio para Intertv sem 
problema nenhum, mas acha que primeiro poderiam fazer um ofício para o Prefeito 



solicitando para que fizesse esse oficio de lá fazendo essa solicitação. Se for da vontade de 
todos solicito a Secretaria Geral para estar preparando o ofício, concluiu. Em seguida o 
Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei Nº017/18 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 os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação e Comissão de Meio Ambiente referente ao Projeto de Lei Nº006/18 de autoria 
do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho em Única Discussão e Votação o quais 
foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Em 
seguida encaminhou o Projeto de Resolução Nº002/18 de autoria do Vereador Diogo 
Latini Rodrigues as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e 
Assistência Social. Encaminhou a Indicação Nº1104/18 de autoria do Vereador Romulo 
da Silva Oliveira, a Indicação Nº1105/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, a Indicação Nº1106/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a 
Indicação Nº1107/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho e a 
Indicação Nº1108/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues 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 2º 
Secretário__________________________.                        


