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Na forma regimental; 

 

Aos vinte e nove 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 do dia 17 

de abril de 2019 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 justificar sua ausência na última sessão em virtude de estar em Brasília 

juntamente com o Vereador Cássio, cumprindo sua agenda com deputados federais do estado 

do Rio de Janeiro, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o 

qual disse que gostaria de justificar sua ausência na sessão anterior, devido estar fora da 

cidade de Macuco e não chegou a tempo, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Cássio 

Avelar Daflon Vieira o qual disse que gostaria de justificar a sua ausência na última sessão 

devido a compromissos, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no 

Pequeno Expediente o Presidente solicitou a servidora Manoela Fernandes Cardoso para que fizesse a 

leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº016/19 

de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dispõe sobre a estrutura e reorganização 

da Assessoria Jurídica do município de Macuco, estado do Rio de Janeiro e dá outras 

providências” que foi a Segunda Votação, 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” que foi a Segunda 

Votação, do Projeto de Lei Nº021/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre 

“Altera a estrutura administrativa do município de Macuco, para extinguir e criar cargos 

comissionados na forma que dispõe”, do Projeto de Lei Nº003/19 de autoria do Vereador 

João Batista da Silva  Martins que dispõe sobre “Dá nome a quadra poliesportiva neste 

município e dá outras providências”, do Projeto de Lei Nº007/19 de autoria dos Vereadores 

Carlos Alberto da Silva Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy que dispõe “Dá nome a 

academia ao ar livre localizada no Bairro Santos Reis, no município de Macuco, conforme 

especifica”, do Projeto de Lei Nº008/19 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto da Silva 



Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy que dispõe sobre “Dá nome a academia ao livre 

localizada no Bairro Reta, no município de Macuco, conforme especifica”, da Indicação 

Nº1273/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira,   da Indicação Nº1277/19 de autoria 

do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1280/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar 

Daflon Vieira. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez o uso da palavra o Vereador 

Romulo da Silva Oliveira o qual disse que foi à tribuna para dá uma satisfação em relação a 

sua indicação sobre o curso de cuidador de idosos, um curso de qualificação voltado para 

essa área, disse que esse tipo de trabalho já vem acontecendo muito, a necessidade deste 

trabalho vem acontecendo em uma demanda muito grande e que a tendência é aumentar, 

então o que tem que ser feito é estar sempre a frente em relação ao mercado de trabalho, 

preparando as pessoas para estarem ganhando esse dinheiro daqui para frente. Disse 

também sobre as instalações de painéis solares, em relação a trazer um curso para cá, disse 

que em São Paulo isso já é moda, já é normal painel solar ,porque é sustentável, evita 

poluição e é muito mais barato, e que estar para acontecer aqui na nossa região, então o que 

tem que ser feito é preparar nossos jovens, preparar o povo daqui para estar ganhando este 

dinheiro, porque senão quando chegar aqui vai vir gente de fora para estar ganhando esse 

dinheiro da gente aqui, concluiu.  Não havendo quem mais quisesse fazer uso da palavra no 

Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei 

Nº016/19 de autoria do Poder Executivo 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 promulgação. Em seguida 

colocou o Projeto de Lei Nº004/19 de autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e 

João Batista da Silva Martins 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 promulgação. Encaminhou o Projeto de 

Lei Nº021/19 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, e Comissão de Saúde e Assistência Social. 

Encaminhou o Projeto de Lei Nº003/19 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.  Encaminhou o Projeto de Lei Nº007/19 de autoria dos 

Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy a Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação. Encaminhou o Projeto de Lei Nº008/19 de autoria dos vereadores Carlos Alberto da 

Silva Oliveira e Alberto de Oliveira Herdy a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

Encaminhou as Indicações Nº1273/19 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, a 

Indicação Nº1277/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº1280/19 de 

autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ao Chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar a 

sessão o Presidente comunicou aos nobres que a Secretária Geral desta Casa a Senhora Janaína 

Pinheiro Félix Azevedo se afastou de suas funções por motivo de tratamento de saúde e que neste 

período a servidora Manoela Fernandes Cardoso efetuará as tarefas de lavraturas das atas e leitura 



das matérias das sessões ordinárias, junto com a servidora  Neuziane Gomes de Souza ficarão 

responsáveis pela secretaria nesta data. Comunicou também que nesta quarta – feira dia 1º de maio 

não haverá sessão em virtude do feriado nacional do dia do trabalhador. Não havendo mais nada a 

tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Manoela 

Fernandes Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente _________________ 

e pelo 1º secretário ___________________ . 


