Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXXVI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
12 de novembro de 2018, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dozes dias do mês de novembro 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. Presentes todos os Vereadores. 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 Romulo da Silva
Oliveira o qual disse que veio a tribuna parabenizar o Time de Futebol União do amigo
Alcy e o Time de Futebol do amigo Renato que fizeram um belo jogo no domingo e
parabenizar também o amigo Dodô pela defesa dos pênaltis que realmente de fato fez a
diferença, enfim, parabenizar a todos que estavam em campo fazendo um belo jogo,
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer 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 Projeto de Lei Nº012/18 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre “A criação do Centro Integrado de Segurança
Pública” que foi a Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº013/18 de autoria do Vereador
Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Proíbe cobranças por estimativas das
concessionárias fornecedoras de água, luz e gás no Município e dá outras providências”
que foi a Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº014/18 de autoria do Vereador Diogo
Latini Rodrigues que dispõe sobre “Considera de Utilidade Pública a Associação
Pestalozzi de Macuco” que foi a Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº029/18 de
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “A criação do Programa Escola Atenciosa e
dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº030/18 de autoria do Poder Executivo que
dispõe sobre “Altera a estrutura administrativa do Município de Macuco para incorporar
cargos comissionados e alterar nomenclaturas de secretarias na forma que dispõe”, do
Projeto de Lei Nº015/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe
sobre “Que afixe nas salas de aula municipais o número do telefone do Disque Denúncia
contra qualquer tipo de violência, abuso e assédio sexual cometido contra menores e dá
outras providências”, do Projeto de Resolução Nº003/18 de autoria da Mesa Diretora que
dispõe sobre “A concessão de Cestas de Natal aos servidores públicos da Câmara
Municipal de Macuco e dá outras providências” e do Decreto Nº1003/18 de autoria do

Poder Executivo que dispõe sobre o “Funcionamento da Administração Municipal em
virtude dos Feriados da Proclamação da República e Zumbi dos Palmares, dando outras
providências”. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem
quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente disse que só para
acrescentar com relação ao Projeto de Resolução de autoria da Mesa Diretora, que foi
mais um mérito que conseguiram para os funcionários dessa Casa, o qual foi fruto das
economias que foram feitos no ano. Disse que não é mérito de nenhum Vereador e de
Presidência, mas que é mérito de todos os funcionários que ajudaram para terem esse
recurso o qual irá proporcionar a cada um. Disse ainda que dentro do possível vai
gradativamente tentando melhorar a vida de cada um mesmo que pequeno, mas acha que é
útil e que espera que todos tenham gostado, concluiu. Em seguida o Presidente passou
para Ordem do Dia. Colocou o Projeto de Lei Nº012/18 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Tela em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Sanção. Colocou o
Projeto de Lei Nº013/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Segunda
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do
referido Projeto de Lei em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade e foi a Sanção. Colocou o Projeto de Lei Nº014/18 de autoria do Vereador
Diogo Latini Rodrigues em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por
unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Tela em Única
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Sanção. Em seguida
encaminhou os Projetos de Lei Nº029/18 e Nº030/18 de autoria do Poder Executivo as
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Em
seguida encaminhou o Projeto de Lei Nº015/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Segurança
Pública e Combate as Drogas. Encaminhou o Projeto de Resolução Nº003/18 de autoria
da Mesa Diretora as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em seguida o presidente comunicou que
a Casa seguirá o Decreto Nº1003/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o
“Funcionamento da Administração Municipal em virtude dos Feriados da Proclamação
da República e Zumbi dos Palmares, dando outras providências, que no dia 15/11 será
Feriado Nacional, no dia 16/11 será Ponto Facultativo, no dia 19/11 será Expediente
Normal e no dia 20/11 será Feriado Estadual. 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__________________________.

