
 
 Estado do Rio de Janeiro 
Câmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de MacucoCâmara Municipal de Macuco    
Poder Legislativo 
 

Ata da DCCLXXXVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
28 de novembro de 2016, às 18h00 min,                                                                                                                                                     
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2016, realizou-se a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha – Travessa Mercedes 
Monteiro Machado nº190, na cidade de Macuco, neste Estado. Ausente o Vereador 
Frank monteiro Lengruber.  Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por 
unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. Não havendo quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente em exercício, 
solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do    Projeto de lei Nº015/16 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre Dá nome ao Centro de fisioterapia de Macuco e dá outras providências 
que foi para segunda Votação, do    Projeto de Lei nº016/16 que dispõe sobre Dá nome a 
unidade básica de saúde que será construída na Rua Caetano Boaretto- Bairro Volta do 
Umbigo e dá outras providencias que foi para Segunda Votação e do    Requerimento 
nº200/16 de autoria do Vereador Alan das Neves Joi. A palavra foi franqueada ao 
Grande Expediente. No Grande Expediente fez o uso da palavra o Vereador Alan das 
Neves Joi o qual ressaltou sobre o Projeto de Lei do Chefe do Poder Executivo da 
nomeação da Clínica de Fisioterapia. Belíssima homenagem a Clínica que acha que 
inaugura ainda esse ano, não tem certeza, mas de grande valia e de grande importância 
para o nosso município. Uma vez, traumas causados, por doenças e que nossos 
fisioterapeutas devido a demanda, acha que não consiga atender. Então a clinica de 
fisioterapia talvez dê um suporte que esteja trazendo um conforto maior e que não tenha 
esse trauma. É de grande importância para o Município e tomara que funcione na gestão 
que vem. A questão do Requerimento, houve uma denúncia de captação ilícita de votos no 
dia 1º. Uma denúncia feita por uma coligação leviana e covarde, então foi indagado a 
essas perguntas, então está fazendo um Requerimento querendo esclarecimento e tem 
certeza que vai obter esclarecimento. O Vereador Alan das Neves Joi disse ter sido 
chamado até o Fórum, não sabe porquê. Se tem alguém que tem que esclarecer alguma 
coisa é o Chefe do Poder Executivo com seus secretários. Essa forma com que foi feita, 
querendo o deixar inelegível, achou covarde. Se não foi gestor, não é gestor, não foi ele que 
deu nenhum valor a mais ou a menos para cartão de alimentação, então que seja indagado 
ao Chefe do Pode Executivo e seja esclarecido. O Vereador disse que não será dessa forma 
leviana que o deixará inelegível. Encerra o seu mandato com o dever cumprido e na certeza 



que não sentou na cadeira e esperou seu pagamento chegar. Fez muito mais do que um 
mandato de Vereador. Se frustrou alguém, ele não vai ficar inelegível. Teve sua passagem 
por órgão público e graças a Deus recebeu até meritocracia. Disse que não é um desabafo. 
Espera que o Chefe do Poder Executivo esclareça, pois quem tem que esclarecer é ele com 
os Secretários e tem certeza que será esclarecido, concluiu. A palavra continuou 
franqueada ao Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no 
Grande Expediente, o Presidente em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira passou para 
Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei Nº015/16 de autoria do Poder Executivo em 
Segunda Discussão e Votação, o qual foi aprovado por Unanimidade. Colocou o Projeto 
de Lei em Tela em sua Redação Final em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade e vai para sanção. Colocou o Projeto de Lei Nº016/16 de autoria do 
Poder Executivo em Segunda Discussão e Votação, o qual foi aprovado por 
Unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela em sua Redação Final em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai para sanção. Colocou o 
Requerimento Nº200/16 de autoria do Vereador Alan das Neves Joi em Única Discussão 
e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. O Presidente em exercício Cássio Avelar 
Daflon Vieira antes de encerrar a sessão deu uma breve palavra em relação a homenagem 
que o Poder Executivo está fazendo ao Henrique Monteiro Machado. Apesar de suas 
idades regularem e serem da mesma idade, se lembra muito de Monteirinho, 
carinhosamente chamado por todos, por que ele foi muito próximo a sua família, do seu 
avô. Na época seu avô ficou a frente do Município do Alto, ele dirigia o gabinete dele. 
Uma pessoa muito querida, prestativa enquanto a sua permanência aqui em Macuco, 
atuante e pessoa que sempre se dispôs a estar ajudando. Uma das pessoas antigas muito 
queridas que passou aqui em Macuco. Uma homenagem justa e bonita feita pelo 
executivo, concluiu.  Não havendo mais nada a tratar o Presidente em exercício agradeceu 
a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Aline das Neves Joi lavrei a presente 
ata que vai assinada pelo Vice-Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário __________________________.    
 
 
 
 

  

 


