Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXLVI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
01 de abril de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, 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. O
Presidente José Luiz Estefani Miranda Filho saudou a presença do ex-Vereador Wilson
Trallis e dos munícipes presentes. A Ata da Sessão anterior foi colocada em Discussão e
Votação o qual foi aprovada por unanimidade. O Presidente José Luiz Estefani Miranda
Filho franqueou a palavra ao Pequeno Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Diogo
Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de deixar registrado em Ata conforme havia
anunciado no último programa na rádio FM junto dos colegas Vereadores. Disse que
receberam a visita do Secretário de Estado das Cidades, que por sinal foi uma visita
importante. Disse que tiveram com o Prefeito Bruno Boaretto na parte da manhã, mas o
Prefeito não pode acompanhar na visita por ter uma audiência com o Vice-Governador do
Estado as 16 horas no Rio de Janeiro, mas a Vice-Prefeita Michelli Bianchini acompanhou
o Secretário na visita a obra do futuro hospital de Macuco, uma obra que todos são
sabedores e conhecedores que ainda falta duas parcelas a ser depositada no município pelo
Governo do Estado, através do Programa Somando Forças e nada mais justo que aproveitar
a visita do Secretário no município e leva-lo até o local para também ser um interlocutor
junto ao Governo do Estado, para condicionar e agilizar, para que esse repasse dessas
parcelas possam chegar ao município para que a obra não seja paralelizada, e
consequentemente a administração possa em breve estar entregando a população essa obra
importante, que tem certeza que é um sonho de muitos munícipes. Disse também que gostaria
de deixar registrado e agradecer a visita do Secretário na Cooperativa Agropecuária de
Macuco, o qual foi até uma solicitação do próprio Secretário e que foi atendido pelo
presidente Sr. Silvio Marini, onde o Secretário ficou encantado com toda a estrutura da
Cooperativa. O Vereador disse que gostaria de deixar registrado também e parabenizar o Sr.
Silvio Marini por mais uma eleição a frente da Cooperativa que aconteceu no último sábado.
Disse que conforme o colega Vereador Cássio Daflon que é testemunha e que participou das
visitas, acha que isso só engrandece o município de Macuco e que aproveitou a oportunidade
para parabenizar o Secretário pela visita e por estar ouvindo as demandas, porque quando
se muda um governo se muda toda as formas de políticas públicas de diversos setores da

administração, então é ouvindo, dialogando e fazendo as reclamações, solicitando através
das demandas do município que vão conseguir ajudar na construção de um município
melhor. Disse que deixa registrado a visita do Secretário e que de antemão já deixou um
convite para todos, que no dia 02 de abril estará no município de Itaocara as 14 horas, onde
se terão uma reunião com o Secretário de Agricultura para também falar dessa área que é
uma área importante voltada para o município, que vão estar também atendendo a muito
prefeitos e vereadores da região não só do Centro Norte como Noroeste do Estado, concluiu.
Fez uso da palavra o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que gostaria
que a Casa fizesse um ofício ao Poder Executivo pedindo que coloque em prática a Lei
Municipal Nº426/08, devido a alguns pedidos de funcionários de farmácia do Município.
Disse que a Lei Nº426/08 diz que em todas as farmácias sejam feitos plantões aos domingos,
sendo responsável em cada domingo uma farmácia em ficar de plantão. Explicou que hoje
para os munícipes as quatro farmácias abertas é até bom, mas que foi procurado por vários
funcionários que pediram que fizessem uma Lei e foi fazer uma pesquisa e viu que essa Lei
já existia, então gostaria de pedir ao Presidente dessa Casa e a Secretária Geral que se
pudesse fazer um ofício em nome da Casa lembrando o Prefeito para que se faça uma reunião
com os proprietários de farmácias e coloque a Lei em prática, concluiu. O Presidente se
pronunciou dizendo que com relação a fala do Vereador Diogo Latini foi muito boa a visita
do secretário e que pede desculpas por não ter participado devido a um compromisso marcado
e não pode estar presente, mas o pouco que esteve com Juninho já foi o suficiente para saber
a importância dessa visita. Com relação ao pedido do Vereador Carlos Alberto o presidente
pediu a Secretária que fizesse a confecção do referido oficio, concluiu. Não havendo mais
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 Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
referente ao Projeto de Lei Nº002/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que
dispõe sobre “Inclui no Calendário Oficial do Município o auto de Natal da Associação
Musical São João Batista de Macuco”, da Indicação Nº1255/19 de autoria do Vereador
Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº1256/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar
Daflon Vieira, da Indicação Nº1257/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues,
das Indicações Nº1258/19 e Nº1259/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira, da Indicação Nº1260/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e do
Ofício SMDSDH Nº005/19 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador
Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que só para enfatizar mais sobre a indicação
apresentada, que foi pedido de alguns proprietários das zonas rurais, devidos as chuvas e
que sabe que é um serviço que já se iniciou, mas foi só para reforçar o pedido ao Poder
Executivo. Explicou que a indicação já estava pronta há uns trinta dias e resolveu colocar
para leitura, mas é só para dar uma reforçada. O Vereador disse também quanto ao
Anteprojeto de Lei foi uma Lei do Município de São Sebastião do Alto que viu e achou
interessante fazer esse Anteprojeto pedindo que o Prefeito inclua o artigo na Lei Municipal

que já existe no Município de Macuco. Explicou que trata de interesse do Poder Executivo
a licença que o funcionário concursado tem, que é de cinco anos no quinquênio, tendo direito
de gozar de três meses de licença vai ter a possibilidade de estar vendendo essa licença como
é vendida as férias. Disse ainda que senão houver interesse da administração pública em
compras e se a pessoa quiser trabalhar o qual será de comum acordo, isso vai contar em dobro
para a pessoa se aposentar. Disse que isso faz jus ao funcionalismo do município e inclui
também os funcionários dessa Casa, que se for aprovado vai ser uma Lei Municipal para
todo o órgão público. Disse que para ele, para o Vereador Cássio e todos que são funcionários
públicos vai ser bom e que está bem explicado, não é obrigação do Prefeito em estar
comprando a licença, caso tenha interesse cabe ao Prefeito resolver e também mandar o
Projeto de Lei para ser votado nessa Casa e de antemão se o Projeto vier conta com a
colaboração dos colegas Vereadores na aprovação do mesmo, concluiu. Não havendo mais
quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem
do Dia. Colocou o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
referente ao Projeto de Lei Nº002/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 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. Encaminhou a Indicação Nº1255/19 de autoria do
Vereador Romulo da Silva Oliveira, a Indicação Nº1256/19 de autoria do Vereador Cássio
Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1257/19 de autoria do Vereador Diogo Latini
Rodrigues, as Indicações Nº1258/19 e Nº1259/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto
da Silva Oliveira e a Indicação Nº1260/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira
Herdy 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
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Presidente___________________________
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pelo
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Secretário
__________________________.

