Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXLIX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
10 de abril de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dez dias 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. Presentes todos os Vereadores. 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. 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 Nº018/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre
“Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$127.500,00 no orçamento do
município no exercício de 2019”, do Projeto de Lei Nº004/19 de autoria dos Vereadores
Diogo Latini Rodrigues e João Batista da Silva Martins que dispõe sobre “Dá nome a
Academia ao Ar Livre neste Município e dá outras providências”, do Projeto de Lei
Nº005/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Torna
obrigatório no âmbito da Administração Pública do Município de Macuco a concessão de
01 (um) dia de licença por ano, aos servidores públicos municipais que necessitam da
realização de exames preventivos de câncer ginecológicos e de próstata, dando outras
providências”, da Indicação Nº1266/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira, da Indicação Nº1267/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da
Indicação Nº1268/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação
Nº1269/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, do Ofício Gab. Nº0058/2019
do Poder Executivo e do Ofício SMMAUDC Nº22/19 da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez
uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual justificou sobre o Projeto de Lei
que apresentou pedindo a concessão de um dia de licença por ano para o servidor público
municipal para realização de exames preventivos de câncer ginecológicos e de próstata.
Explicou que todos sabem da forma que o câncer acontece na vida das pessoas, que é uma
doença muito silenciosa e que tem levado muitas pessoas a óbito não só no município, mas
também no Estado. Disse que apresentou o Projeto de Lei pedindo que todo servidor público
do município, seja ele do Poder Executivo e Poder Legislativo possa ter um dia de licença
por ano para a realização de exames preventivos, do sexo feminino o exame ginecológico e

do sexo masculino o exame de próstata, podendo assim fazer acompanhamento e prevenção
da doença que tem levado muitos pessoas a óbito. Disse que fica aqui seu pedido aos colegas
Vereadores para que estejam aprovando e concedendo essa licença para que os servidores
não percam o dia de serviço e possam também cuidar da saúde. O Vereador disse também
quanto a indicação que apresentou que recebeu algumas reclamações de alunos,
principalmente da Escola Municipal Bath Rosas, no bairro Volta do Umbigo que em duas
salas de aulas estão com os aparelhos de ar condicionado sem funcionamento devido a
reparos, então pede ao Poder Executivo para que possam estar fazendo os reparos para que
os aparelhos voltem a funcionar, dando assim condições melhores de trabalhos aos
professores e também aos alunos que usam essas salas. Disse que aproveitando na indicação
pede também que se faça revisão no da Escola Municipal David Coelho que também
possuem os aparelhos e no CIEP que são conhecedores que as salas não possuem ar
condicionado, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande
Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei
Nº018/19 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 Nº004/19 de
autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e João Batista da Silva Martins a Comissão
de Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou também o Projeto de Lei Nº005/19 de
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues as Comissões de Constituição, Justiça e
Redação e Comissão de Saúde e Assistência Social. Encaminhou as Indicações Nº1266/19
de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a Indicação Nº1267/19 de autoria
do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1268/19 de autoria do Vereador
Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº1269/19 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
assinada
pelo
Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário
__________________________.

