Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
01 de agosto de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Ao primeiro dia do mês de agosto 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 Alberto de Oliveira Herdy. A Ata
da Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por
unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra o
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna desejar boas vindas
aos colegas Vereadores e que Deus possa dar a mesma sabedoria pelo mesmo entendimento
que tiveram até agora. Disse também que veio falar sobre a Audiência Pública com a Enel
que acontecerá no dia 06 de agosto (segunda-feira) e que hoje foi confirmada pela
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ numa reunião extraordinária onde eles
deliberaram a vinda da comissão para estarem nessa Casa na segunda-feira dia 06 as
17h00min numa Audiência Pública, onde tratarão de um assunto polêmico e muito
importante para todos que é a cobrança por estimativa da zona rural que atinge na
verdade a todos os Municípios. Disse ainda que sabe que é entendimento de todos os
colegas Vereadores o qual será muito importante a presença e que podem ficar à vontade
em estarem convidando os interessados, principalmente os produtores para estarem aqui
discutindo e expondo o problema nessa área. O Vereador disse também que mais uma vez o
Deputado Luiz Martins estende seu mandato para vir atender a população dessa região.
Agradeceu e concluiu. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno
Expediente o Presidente disse que foi importante o que o colega Vereador colocou sobre a
Audiência Pública e que reforça o pedido a todos os colegas Vereadores para que estejam
presentes e que também reforça o convite a todos os interessados, principalmente os
produtores rurais do Município e Região, concluiu. Em seguida solicitou a Secretária
Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a
leitura do Projeto de Lei Nº020/18 do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a
abertura de créditos adicional especial no orçamento do Município de Macuco no exercício
de 2018”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº030/2018 de autoria da Mesa Diretora
que dispõe sobre “A regulamentação do critério de progressão do sistema de avaliação de
desempenho funcional dos servidores públicos da Câmara Municipal de Macuco, previsto

na Lei Nº738 de 22 de junho de 2016”, da Indicação Nº1121/18 de autoria do Vereador
José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação Nº1122/18 de autoria do Vereador
Diogo Latini Rodrigues, do Ofício Nº010/SMF/PMM da Secretaria Municipal de
Fazenda, do Ofício Nº005/2018 da Secretaria Municipal de Administração –
Departamento de Patrimônio Público, do Ofício SMMAUDC Nº032/2018 da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil e do Ofício Gab. Nº0111/2018
do Poder Executivo. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem
quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do
Dia. Encaminhou o Projeto de Lei Nº020/18 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 encaminhou o Projeto de
Decreto Legislativo Nº030/2018 de autoria da Mesa Diretora a Comissão de
Constituição, Justiça e Redação e explicou que esse Projeto teria que ter sido votado há
um tempo atrás, que é só para regulamentar a Lei Nº738/2016 para os funcionários terem
os devidos direitos e que não é nada para perseguir funcionários, concluiu. Encaminhou a
Indicação Nº1121/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho e a
Indicação Nº1122/18 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 1º
Secretário__________________________.

