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Ata DCCCXCVI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
13 de junho de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos trezes 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. Ausentes os Vereadores Alberto de Oliveira Herdy, 
Cássio Avelar Daflon Vieira, Ederson Araújo de Souza e Romulo da Silva Oliveira. O 
Presidente saudou a presença do Pastor Celino, do amigo Tiago Saboia e do amigo Alceu 
do Jornal O Momento. A Ata da Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o 
qual foi aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. 
Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente 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”, do 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” que foi para 
Segunda Votação, 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”, do Requerimento Nº245/18 de autoria do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues o qual requer, na forma regimental que seja concedido Moção de 
Aplausos a Associação Esportiva Noroeste (AEN), pela organização da Super Copa 
Noroeste de Futebol 2018, do Requerimento Nº246/18 de autoria do Vereador João 
Batista da Silva Martins o qual requer, na forma regimental que seja concedido Moção de 
Aplausos ao Jornal O Macuco, pelos seus mais de 20 anos de história, da Indicação 
Nº1109/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1110/18 de 
autoria do Vereador João Batista da Silva Martins e do Ofício Gab. Nº0102/18 do Poder 
Executivo. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual saudou a presença do Pastor Celino por estar 



dando a honra de estar presente nessa Casa. Saudou também a presença do coordenador da 
tradicional corrida rústica de São João Batista o árbitro assistente da confederação 
Thiago Saboia. Saudou também a presença de Alceu do Jornal O Momento, o funcionário 
desta Casa Bruno Herdy e Augusto representando a Guarda Mirim Municipal. O 
Vereador disse que veio a tribuna para falar um pouco sobre o Projeto de Resolução que 
foi lido na última sessão e que vai para votação, onde pede que seja instituída a frente 
parlamentar em defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nessa Casa, que 
gostaria de deixar esclarecido para os colegas vereadores que esse projeto conforme foi lido 
que é um projeto totalmente voltado para acompanharem as politicas públicas 
direcionadas para a Assistência Social, monitorando a execução de planos e projetos 
relacionado ao tema e realizando estudos, pesquisas, diagnósticos todos voltados para o 
Sistema Único de Assistência Social que é o sistema ofertado pelo Governo Federal. Disse 
ainda que desde já gostaria de deixar a participação de qualquer vereador porque não tem 
número, limite e não existe também presidente dessa frente e qualquer vereador pode fazer 
parte e em qualquer lugar que estejam participando de assuntos relacionados a Assistência 
Social vão ter com a aprovação desse projeto de resolução autonomia de representar essa 
frente parlamentar que será composta pela Câmara Municipal de Macuco. O Vereador 
disse também que gostaria de justificar a Moção de Aplausos oferecida através do 
requerimento a Associação Esportiva Noroeste, que há pouco mais de quase trinta dias 
Macuco se tornou campeão da segunda edição do campeonato, uma conquista inédita para 
o município que envolveu toda a população, envolveu toda classe macuquense em prol da 
conquista e foi realmente com muito esforço, muita luta, muito sofrimento, mas que a 
competição chegou ao fim e chegou com Macuco sendo campeão. Disse que tem certeza que 
a Casa conforme o Presidente já falou que vão fazer as homenagens aos jogadores, mas que 
através da Moção também estarão homenageando ao líder da Associação o Marcio 
Mozato que foi o grande idealizador do projeto que em seu segundo ano já aconteceu com 
grande sucesso, reativando o futebol amador não só do Noroeste como do Norte 
Fluminense e do Centro Norte Fluminense com dezesseis equipes participando e nesse ano 
inclusive com uma equipe do Estado do Espírito Santo que envolveu grandes jogos aos 
domingos, foram quatro grupos de quatro equipes, então nada mais que merecedores do que 
essa Casa estar homenageando essa Associação por ter reativado não só futebol da região 
como também ter trago animação, incentivo em reativar as atividades do Macuco Esporte 
Clube com essa conquista, vendo o clube lotado, os torcedores apoiando, a prefeitura 
ajudando, a população ajudando, o clube fazendo seu esforço, então isso tudo foi uma 
engrenagem que puderam proporcionar e nada mais justo em estar homenageando essa 
associação que os convidou, porque se não tivessem o convite dessa associação dificilmente 
Macuco participaria. Disse que estarão votando o requerimento e que deixa de antemão 



que na próxima quarta-feira os representantes da entidade estarão nessa Casa de Leis para 
receberem a Moção de Aplausos e que já deixa o convite a todos os colegas vereadores para 
estarem nesse momento. O Vereador disse também sobre a indicação que apresentou como 
anteprojeto que é uma indicação que vem pedindo para organizar o atendimento presencial 
nos setores de saúde, tanto UBS que é a unidade básica de saúde quanto o Posto de Saúde 
e quanto também no setor de transporte da saúde. Essa indicação as vezes algumas 
pessoas podem falar que é Lei Federal e o idoso tem prioridade, a gestante tem prioridade, 
mas outros podem falar que já acontece. Disse que particularmente já recebeu reclamação 
de pessoas e inclusive de uma senhora de oitenta quatro anos, que não teve essa 
preferencia no atendimento no Posto de Saúde, então sabe que ainda estão acontecendo 
algumas falhas e sugere através do anteprojeto que o Prefeito possa estar fazendo um 
Projeto de Lei e virando lei no município, isso não quer disser que vão tirar, que vão só 
colocar essas pessoas na frente, é para dar prioridades as vezes no momento que eles 
estejam presentes no horário de funcionamento das unidades. Disse que acha importante 
que na hora que tirarem a ficha ter uma parte destinadas ao público citado que são 
crianças até dois anos, gestantes, idosos com sessenta anos para cima, pessoas com câncer e 
pessoas também que fazem hemodiálises, são pessoas que realmente as vezes vão a unidade 
de saúde porque realmente precisam muito até mesmo para auxiliar ou acompanhar o 
próprio tratamento que vem fazendo. Disse que fica aqui seu apelo para essa organização 
nos setores de saúde e quando falou no setor de transporte é que na hora que tiver um 
carro só e tiverem duas famílias que deem prioridades a esse público, porque são pessoas 
necessitadas, pessoas que as vezes só com um carro se deixa de atender as pessoas que tem 
câncer e mandar o outro que só vai consultar, que as vezes é a primeira consulta, então é 
só organizar e deixar isso em forma de lei. Disse que aproveitando gostaria de parabenizar 
o Vereador João Batista pela Moção de Aplausos ao Jornal O Macuco que é mais um 
grande meio de comunicação do Município de Macuco e parabenizar também pela 
indicação que é uma indicação importante e que também teve a oportunidade de 
apresentar nessa Casa uma indicação desse mesmo assunto sobre a instalação de 
academias nos bairros e tem certeza que não só esteticamente como também em qualidade 
de vida que a população de Macuco ganha com esses equipamentos funcionados nos 
bairros, então acredita que nos próximos meses seis os bairros do município vão estar 
recebendo essas academias que foi emenda do Deputado Federal Marco Antônio Cabral e 
que tiveram uma participação nessa conquista e que na verdade de três vão ser 
transformados em seis academias e que tem certeza que não só o bairro da Volta do 
Umbigo como outros bairros maiores do Município vão receber esses equipamentos e com 
certeza vai melhorar muito a qualidade de vida da população macucquense. Disse ainda 
que no mais é deixar essas informações e pedir aos colegas o apoio no Projeto de Resolução 



para que possam estar aprovando e sancionando, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador 
João Batista da Silva Martins o qual saudou a presença do Pastor Celino e o Alceu do 
Jornal O Momento e disse que gostaria de falar sobre a Moção de Aplausos que fez para o 
Jornal O Macuco e como todos puderam observar a dificuldade que é para se montar um 
jornal e Alceu está ai e sabe muito bem dessa dificuldade e sabe que essa Moção é uma 
Moção muito importante ao Lazaro e Elizangela pela dificuldade deles de montar esse 
jornal, então quis mais é parabenizar e dizer que é uma emoção muito grande para eles em 
estarem recebendo essa moção e quando os procurou para fazer essa homenagem eles 
ficaram emocionados. Disse também com relação a sua indicação que fez sobre a academia 
que como o Vereador Diogo Latini deu a notícia e se Deus quiser o Prefeito vai estar 
atendendo também o bairro da Volta do Umbigo e que é um pedido feito por várias 
pessoas que fazem caminhadas no bairro, porque é um bairro que recebe muitas pessoas e 
pediram se houvesse essa oportunidade de estar instalando no bairro uma academia. O 
vereador parabenizou o Vereador Diogo Latini pelo requerimento, pela indicação, 
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o 
Presidente disse que no mais gostaria de parabenizar os Vereadores Diogo Latini pelo 
requerimento e pela indicação e ao Vereador João Batista pelo requerimento e disser que 
com certeza essas academias vão acontecer nesse ano e que vai ser um grande ganho para a 
população de Macuco, concluiu. Em seguida o Presidente passou para Ordem do Dia. 
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 referentes ao Projeto de Lei Nº017/18 de autoria do Poder Executivo 
em Única Discussão e Votação o quais foram aprovados por unanimidade. 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 foi a sanção. Em seguida colocou o 
Projeto de Lei Nº006/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho em 
Segunda 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 foi a sanção. Em seguida colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao 
Projeto de Resolução Nº002/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única 
Discussão e Votação o quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de 
Resolução em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. 
Colocou a Redação Final do referido Projeto de Resolução em Única Discussão e Votação 
o qual foi aprovado por unanimidade e foi a publicação. Em seguida colocou o 
Requerimento Nº245/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e o 



Requerimento Nº246/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins em Única 
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida o Presidente 
solicitou que a Secretária Geral confeccionasse as referidas Moções. Encaminhou a 
Indicação Nº1109/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação 
Nº1110/18 de autoria 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__________________________.                        


