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Ata da DCCCXXIX Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
21 de junho de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos vinte e um dias do mês de junho de 2017, 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. Ata da sessão anterior foi colocada em 
Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada ao 
Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira o qual disse que veio a essa tribuna para deixar registrado nessa Casa o esforço do 
Deputado Luiz Martins e que todos sabem da dedicação dele quanto ao mandato e o cuidado 
que está tendo com Macuco e que vê o compromisso dele quanto aos Municípios vizinhos 
também. Disse que veio falar sobre a construção do trevo no entroncamento na RJ-172 com a 
RJ-116, que ele e o Vereador Diogo Latini tiveram a oportunidade de protocolarem no gabinete 
do Deputado Luiz Martins e que no dia 30 de maio fizeram a entrega lá e protocoram esse 
pedido e que na verdade todos tem a preocupação, que é questão de segurança de ter mais certeza 
que estamos passando num trecho que não traga o risco de acidentes, transmitindo assim mais 
segurança. Disse que é testemunha em relação a óbito e acidentes em relação ao trevo de Cordeiro 
e que são sabedores que ali traz mais acidentes e os deixa mais expostos quanto à insegurança, 
então conseguiram ir lá e protocolar no dia 30 de maio e quando foi no dia 1º de junho, e que tem 
em mão, ele fez uma indicação que foi lida na Assembleia Legislativa e que já sabem que a 
concessionária responsável pelo trecho que é a RJ-116 já toma providencias quanto à construção 
desse trevo naquele local, até porque o trevo tem um espaço que vai além da rodovia ali, então 
propriedades que fazem ali e que são circunvizinhas do trecho onde vai ser o trevo já estão se 
movimentando para que sejam indenizadas. Disse que acredita que todos vão gostar dessa 
construção e que vai trazer bastantes benefícios. O Vereador disse também que gostaria de falar 
que outra conquista do Município, que foi feito um pedido há um tempo quanto a uma cirurgia 
de retirada de amídalas de uma família aqui do Município que estava encontrando dificuldades e 
que entrou em contato com a Secretaria de Saúde e que realmente teria dificuldade, pois a 
cirurgia tem um custo alto, ela fica entre R$4.500,00 a R$5.000,00 uma cirurgia dessas, então 
foram beneficiados com dez cirurgias dessas também conquistadas junto ao Deputado Luiz 
Martins e que já está à disposição do Município para que dez crianças e que foi passada pela 
Secretaria de Saúde que tem 35 cirurgias a serem feitas e que a princípios já foram selecionadas 
os casos de emergências e que uma criança dessa estava até internada no Hospital de Cantagalo e 
que vai agora a partir do dia 11 e que ela já foi selecionada de acordo com a urgência, que não 



teve indicação sua, apenas uma família que o procurou e o pediu que estava internada em 
Cantagalo foi para essa relação, então a partir do dia 11 agora as 4 primeiras crianças dessa 
demanda de acordo com a gravidade do caso já vão estar passando pela primeira consulta com a 
equipe médica que vai operar em Itaperuna. Disse que acredita que também é uma conquista 
para o Município, para as famílias que estão aí precisando e que é também uma atitude do 
Deputado Luiz Martins. Disse que também gostaria de deixar um agradecimento e que todos 
aqui são testemunhas que no período de fevereiro e princípio de março começaram a receber 
pedidos com relação ao quebra-molas no bairro da Glória onde ouve a retirada do sinal 
eletrônico, isso todos sabem por que todos participaram assinando na ida de todos ao Rio de 
Janeiro e que foi feito um pedido e protocolado em mãos junto ao Deputado Luiz Martins e isso 
virou nesse período virou quase uma novela por causa da dificuldade que o Estado está 
passando, então ouve a possibilidade de vir uma massa asfáltica de Santo Antônio de Pádua, 
depois o Vereador José Luiz Estefani também com sua preocupação e conhecimento que tem 
junto a rota tentou que a rota viabilizasse tanto o material quanto a equipe técnica para que 
fosse feito o quebra-molas e que infelizmente não tiveram sucesso, tentaram por outros meios, 
tentaram com o Deputado Federal Marco Antônio e também não conseguiram, então foi 
passando a dificuldade que teria a colocação do quebra-molas e finalmente no dia de hoje através 
do Deputado Luiz Martins para que se fosse feito através da empresa e que o Vereador José 
Estefani pode falar o nome da empresa daqui a pouco, que foi os cedido através do Dr. Davi da 
concessionária rota que veio fazer. Então fica aqui o registro e que é importante deixar 
registrado mais uma vez a dedicação do Deputado Luiz Martins e disse também que quer 
agradecer o Vereador José Estefani pela dedicação que teve nesses dois últimos dias que foi para 
lá com a equipe da Prefeitura, a colocação das placas para prevenção antecipada avisando que 
teria os quebra-molas ali que são placas definitivas de sinalização, então o colega Vereador José 
Estefani teve essa dedicação, essa preocupação de estar lá acompanhando com os funcionários da 
Prefeitura. Disse também querer agradecer o Poder Público, a Prefeitura que se preocupou em 
estar lá junto e que acredita que até o Prefeito esteve hoje lá no local unindo forças. Disse que 
fica aqui o registro de sua fala sobre os benefícios que conseguiram através do Deputado Luiz 
Martins e tem certeza da gratidão de todos aqui que tem sido uma pessoa simples no contato que 
tem com ele, quando lega para ele sempre atente e da preocupação dele quanto ao Município de 
Macuco, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual 
disse que veio a tribuna completar as palavras do Vereador Cássio Daflon, realmente foi uma 
obra pequena em tamanho mais muito grande no potencial e na importância que foi a construção 
desses dois quebra-molas no bairro da Glória. Disse querer parabenizar o Vereador Cássio 
Daflon através do Deputado Luiz Martins que conseguiu junto ao DER viabilizar a placa, a 
massa asfáltica, a mão de obra, realmente foram inúmeras tentativas junto à rota 116 e outras 
empresas para ser feito o quebra-molas, mas enfim, o importante é que o quebra-molas ficou 
pronto e acha que é muito mais importante o bem-estar da população que qualquer promoção 
pessoal de cada vereador. Disse que acha que o mérito é de todos os vereadores, todos assinaram o 
ofício para que fosse feito o quebra-molas e é lógico que se não tivesse o empenho do Deputado 
Luiz Martins teriam dificuldade para conseguir massa asfáltica hoje, por que praticamente virou 



ouro, é um ouro preto, difícil de achar. Disse ainda que quer deixar registrado, os seus parabéns a 
empresa MJRE e tentar fazer chegar até o proprietário da empresa, porque os funcionários que 
executaram a obra eles foram incansáveis, eles ficam até três horas da tarde sem almoçar porque 
se parece para almoçar a massa ia esfriar e ia dificultar e ia prejudicar a qualidade da obra. Disse 
que deixa seu registro e os seus parabéns aos funcionários da MJRE, disse que pegou o número 
do telefone do proprietário para depois ver se consegue descobrir o e-mail da empresa e para fazer 
uma comunicação formal para o empresário o parabenizando pelo empenho prestado. O Vereador 
Cássio Daflon pediu aparte ao Vereador José Luiz Estefani o qual disse que sabe que honra tem 
que dar a quem tem honra e pede desculpa porque esqueceu de agradecer Dr. Paulo, como Dr. 
Paulo lutou, quanta pressão Dr. Paulo lutou para estar lá hoje e chegar a esse ponto lá, um 
engenheiro que tem trinta e seis anos dedicado ao Departamento de Estrada e Rodagem. O 
Vereador deixou os seus agradecimentos ao Dr. Paulo que fez o que não pode, porque está sem 
estrutura nenhuma de funcionários, de massa, não tem nada, está ele e mais dois ou três 
funcionários e disse que são testemunha disso e que inclusivo o presidente esteve lá com eles no 
DER e viu que não tem nada. Disse que então fica os seus agradecimentos e o pedido em uma 
oportunidade de estar fazendo um agradecimento através de uma Moção de Aplausos, Dr. Paulo 
tem trinta e seis anos de DER, uma pessoa com a vida ilibada, puro, nunca se meteu em nada de 
errado, então pela dedicação que sempre teve com o Município de Macuco fica aqui seus 
agradecimentos, concluiu. O Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho continuou sua fala 
concordando com as palavras do Vereador Cássio Daflon e disse que realmente não poderiam 
deixar de falar do Dr. Paulo que foi incansável com toda a dificuldade e hoje veio num fusca 
velho do DER sucateado que perdeu a roda no caminho, com toda dificuldade mais enfim, a obra 
está realizada. Parabenizou o Vereador Cássio, o Deputado Luiz Martins e todos os Vereadores 
por estarem juntos em mais uma vitória para Macuco, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador 
Júlio Carlos Silva Badini o qual disse a tribuna para parabenizar o Prefeito pela obra na Rua 
Elinto do Nascimento, da rede de esgoto e que no outro mandato a luta que foi com problemas lá 
em época de chuvas e quebraram os canos de esgoto, então o esgoto ficava vazando na rua e 
crianças brincando ali perto e o mau cheiro e hoje se pode ver nas redes sociais que o prefeito 
postou que já começaram a obra, já cavaram para colocar os novos canos e que em breve farão o 
calçamento para melhorar aquela rua que tanto precisa. Disse que foi através de uma indicação 
sua do outro mandato que foi colocada à iluminação e ainda vê que falta um pedaço até o final 
da rua sem iluminação e que está mais para agradecer e parabenizar o prefeito pela iniciativa. O 
Vereador também parabenizou o colega Vereador Romulo que fez a indicação sobre o esgoto 
naquela rua e disse que somando força e havendo união Macuco cresce e dá mais qualidade de 
vida à população, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual 
disse veio à tribuna parabenizar o Prefeito Bruno Alves Boaretto por ter atendido uma 
indicação sua que foi da manutenção do esgoto da Rua Elinto Nascimento no bairro da Glória. 
Disse que esteve lá no período de campanha e viu a necessidade de uma manutenção, de reparo 
na rede de esgoto e que os moradores questionaram com ele e quando teve a oportunidade de estar 
com o Prefeito pediu e exigiu a ele isso e graças a Deus ele está atendendo. Disse também que 
gostaria de parabenizar o Secretário de Obras Sr. Frederico Saporetti e o amigo Andinho pelo 



excelente trabalho que tem feito para a população de Macuco, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de enaltecer e reforçar as palavras do 
vereador José Estefani, do Vereador Cássio Daflon com relação à questão do quebra-molas que 
foi realizado no bairro da Glória e todos os nove vereadores souberam da dificuldade, da luta e 
da importância que cada um teve nessa obra. Disse que teve vereadores mais empenhados do que 
ele mesmo, mas o que é importante ressaltar que ouve a interação e união dos nove no pedido e 
que quer testemunhar que esteve com o vereador Cássio Daflon no gabinete do Deputado Luiz 
Martins do empenho e do esforço do Deputado com relação a essa obra, um Deputado que 
desmarcou audiência para entrar nesse problema para poder realmente de ver, sanar e iniciar essa 
obra, então a todos os envolvidos, sabe que teve muito apoio do DER através do Dr. Paulo, teve 
apoio de Dr. Ângelo que é o responsável pelo DER do Estado e também do Poder Público da 
Prefeitura, do Prefeito que disponibilizou toda a equipe da obra, o Secretário de Obras Frederico 
Saporetti que esteve presente e que tiveram a oportunidade de estar junto até no momento que o 
Secretário está lá acompanhando a execução da obra, então unindo forças como todos já disseram 
aqui é que as coisas vão acontecer e que está só reforçando e parabenizando os colegas vereadores 
que se empenharam e que isso prova que mais uma vez a força dos nove vereadores juntos tem 
ajudado e contribuído para o desenvolvimento do Município e que vale ressaltar que em breve 
esses mesmos nove vereadores vão estar aí a pedido do presidente que foi o grande idealizador e 
que vão estar também envolvido com o DETRO com relação aos ônibus intermunicipais para o 
retorno dos cobradores, acha que todos estão cientes desse assunto e que em breve vão ter a 
oportunidade de ter uma audiência pública para já estar trazendo boas notícias para a 
população. Disse ainda que reforçando mais uma vez a questão do quebra-molas ficam felizes em 
terem realizado a obra e que ficaram mais felizes em ter atendido o pedido principalmente 
daqueles que assinaram o abaixo-assinado e entregaram aqui na Casa, então tem certeza que 
aqueles que assinaram hoje estão felizes sabendo que o quebra-molas está trazendo segurança. 
Disse ainda que talvez para alguns esteja havendo algum equívoco mais com o tempo vão 
entender a necessidade e a segurança que aqueles moradores dali que realmente precisam para 
aquele local, isso tudo devido a questão de crise financeira onde tiveram que retirar os radares 
eletrônicos, então ninguém mais que a população tem que pagar por isso, por isso a questão de 
estar envolvido em estar colocando os quebra-molas para que faça a função de reduzir a 
velocidade naquele trecho. Disse ainda que fica aqui seu registro e que quer agradecer mais uma 
vez todos os colegas vereadores pelo empenho e que tem certeza que nas próximas lutas os noves 
juntos vão continuar tendo muita força para resolver as coisas, concluiu.                                                             
Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente 
Carlos Alberto da Silva Oliveira antes de passar para o Grande Expediente disse que queria de 
deixar registrado o agradecimento e empenho de todos os colegas vereadores e agradecer através 
do vereador Cássio Daflon ao Deputado Luiz Martins, ao Dr. Paulo e também pela obra que 
está sendo realizada na Rua Elinto Nascimento no bairro da Glória, acha que o problema de 
esgoto lá é uma coisa que já se arrasta a dois anos, trazendo muito transtorno aos moradores e 
agora a obra começou e que isso aí é mérito de um governo sério, mérito do povo que está 
cobrando e de estarmos juntos aqui reivindicando também. Disse que mais uma vez volta a 



ressaltar o motivo de todos estarem unidos para que conquiste as coisas, como o Vereador Diogo 
Latini disse quando se trabalho unidos à coisa flui, vê que o empenho de todos lá na construção 
do quebra-molas, do Vereador José Estefani se esforçando, do Vereador Cássio tentando de todas 
as maneiras ajudar, o abaixo-assinado dos moradores que flui e a coisa aconteceu. Disse que 
todos tem que pensar unidos em busca de um objetivo só que é o desenvolvimento do Município, 
conclui. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do 
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente, Comissão 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira referente ao Projeto de Lei Nº017/17 do Poder Executivo que dispõe sobre “As 
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 2018 e dá outras providências”, do 
Decreto Nº920/17 do Poder Executivo que dispõe sobre “O funcionamento da Administração 
Municipal durante os festejos de São João Batista e dá outras providências” e do Convite da 
Prefeitura de Macuco – Departamento de Turismo.  A palavra foi franqueada ao Grande 
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para a Ordem do dia. Colocou os Pareceres 
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente, 
Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira referente ao Projeto de Lei Nº017/17 do Poder Executivo em Única 
Discussão e Votação os quais foram aprovados 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. Em seguida o Presidente disse que essa Casa acompanhará o Decreto 
Nº920/17 do Poder Executivo que dispõe sobre O funcionamento da Administração Municipal 
durante os festejos de São João Batista e dá outras providências. 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__________________________.                        
 


