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Ata da DCCCXXX Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
26 de junho de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos vinte e seis 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 José Luiz Estefani 
Miranda Filho o qual disse que veio a tribuna parabenizar ao Poder Executivo, ao Prefeito pela 
excelente Festa de São João Batista que tiveram no final de semana. Disse que pode participar 
da festa com vários eventos como desfile cívico, corrida rústica, trilha de motos, enfim, foi um 
trabalho de resgate que vem sendo feito com o Poder Executivo na gestão do Prefeito Bruno 
Alves Boaretto através da Secretaria de Turismo. Parabenizou também a Secretaria de Obras e 
todos os envolvidos no evento. Disse que hoje, por exemplo, estavam na rua tirando as 
bandeirinhas, tirando todos os enfeites e também quer parabenizar a todos os colegas vereadores 
e também a equipe da Câmara Municipal de Macuco que se dedicaram no evento que tiveram na 
sexta-feira dia 23, que foi a primeira Sessão Solene da gestão do Presidente Carlos Alberto, disse 
que deixa aqui seu agradecimento a todos os funcionários da Câmara Municipal que se 
dedicaram, fizeram um esforço e que até mesmo no sábado dia 24 onde foi feriado e com a 
ausência dos vereadores eles mesmos desfizeram a arrumação da festa enfim, que fica aqui seu 
agradecimento a todos os colegas vereadores também pelos agraciados, pelas escolhas e espera que 
ano que vem consigam estar repetindo esse evento, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador 
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que só para reforçar as palavras do Vereador José Estefani 
gostaria também de incluir a programação religiosa da festa toda coordenada pelo Padre 
Wanderson onde tiveram várias atrações tanto religiosas como culturais, culturais que diz desde 
quadrilha até mesmo as exposições culturais também da Secretaria de Cultura e Departamento 
de Turismo com exposições de fotos muito interessantes e que foi uma novidade para o Município 
acha importante à valorização da cultura. Com relação à parte social disse que gostaria de 
parabenizar o Prefeito e toda a sua equipe pela programação, destacando na programação 
esportiva a corrida rústica que pela primeira vez tiveram atletas participando com 
cronometragem eletrônica através de chip onde valoriza, até porque a corrida de Macuco é uma 
das três maiores corridas do Brasil e ela valoriza até porque ela tem uma premiação muito boa e 
fazendo a cronometragem eletrônica os atletas com chip isso valoriza muito também a 
participação e a vinda de novos corredores nos próximos anos e concluindo não podia deixar de 



lembrar por que teve a participação de todos os vereadores de sábado a tarde ser recolocado a 
placa que homenageia os campeões do calcário em 1999 e com a colaboração de todos os colegas 
vereadores a diretoria do Macuco Esporte Clube pode rever essa placa recolocada e que tem 
certeza que muitos jogadores que estavam ali naquela conquista estiveram presentes e ficaram 
felizes e pode não ter sido demonstrado no primeiro momento, mas com certeza cada um que 
tiveram ali e que teve a oportunidade de estar com alguns e que ficaram muito felizes em 
realmente ver aquela homenagem no lugar de onde ela não deveria ter saído. Disse ainda e mais 
uma vez parabenizar o clube dos impossíveis pela realização da 12ª Trilha, uma trilha que é 
tradicional , uma trilha que tem um grande nome no Estado do Rio de Janeiro onde além de 
trilheiros do Rio de Janeiro, tiveram de Espírito Santo, Minas Gerais participando e que mais 
uma vez pode ver o Parque de Exposição lotado onde realmente foi uma outra festa, então a 
trilha para os vereadores que tiveram presentes, participando podem estar aí confirmando o que 
falou. Disse que deixa aqui os seus parabéns ao Clube dos Trilheiros de Macuco Os Impossíveis, 
onde tem um carinho muito especial pelos meninos e que teve a oportunidade quando secretário 
participar e ajudar na organização dessa trilha e ontem teve a oportunidade de assistir, ver e 
vendo a trilha realmente o padrão que vinha sendo realizada, tendo novos trilheiros visitando e 
várias cidades participando. Disse também que mais uma vez gostaria de parabenizar o 
Presidente Carlos Alberto a todos os colegas vereadores pela Sessão Solene e a todos os 
funcionários da Casa que tiveram envolvidos, se empenhando desde a elaboração até a execução 
da sessão. Disse que como vereador de primeiro mandato foi a primeira vez que participou dessa 
sessão e ficou muito feliz em estar podendo agraciar algumas pessoas e ver também os colegas 
vereadores também agraciando pessoas importantes e que gostaria de parabenizar os colegas 
vereadores por estarem agraciando e escolhendo pessoas que realmente fizeram e fazem e que 
ainda vão fazer muito pelo Município de Macuco. Disse que fica aqui seu agradecimento a todos 
os eventos que citou do final de semana, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos 
Silva Badini o qual disse que primeiro gostaria de agradecer e parabenizar os funcionários da 
Câmara Municipal de Macuco pela grande Sessão Solene no dia 23 e que realmente todos foram 
incansáveis e como lutaram para ver aquele evento acontecer junto também com o Presidente 
Carlos Alberto que também foi incansável e os vereadores. Disse que também gostaria de 
parabenizar ao Poder Executivo pela grande festa de São João Batista e que anda pela rua e só 
vê pelas redes sociais elogios e que foi realmente um grande evento. Disse que não só as 
secretarias envolvidas como também a Secretaria de Obra do amigo Frederico Saporetti que foi 
incansável na preparação da festa, o Diretor de Turismo Mauricio Goes pela arrumação da festa 
também e que está de parabéns, a Secretaria de Cultura que foi incansável também, então deixa 
aqui os parabéns a todos os envolvidos na festa e realmente foi uma festa onde Macuco está 
voltando às festas como era antes e que ouve dos avós que foi uma festa como antigamente, 
animada do começo ao fim. A trilha também que o colega Vereador Diogo estava envolvido e que 
não sabe quantas motos envolvidas, que ouviu falar que deu mais de mil motos e que não pode 
comparecer lá, mas gostaria de parabenizar o clube dos impossíveis que realizou esse belíssimo 
evento e também sobre a corrida rústica de Macuco que só vê pessoas falando que ano que vem 
vai correr e que só via atletas de Macuco como Rolinha e mais dois, três e agora tem muitos e ano 



que vem já tem promessas de mais corredores, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto 
de Oliveira Herdy o qual disse que veio a tribuna mais para agradecer aos funcionários dessa 
Casa, a cada um que dispôs do seu tempo precioso para fazer aquela Sessão Solene linda que está 
sendo falada aos quatros cantos e se brilhou porque cada um de vocês fez ela brilhar. O empenho 
de cada funcionário seja abrindo, fechando, carregando, dando seu tempo, seu valor a Sessão, foi 
isso que fez ser bonita e ser diferente. Hoje um amigo disse a ele que nunca tinha visto uma 
Sessão Solene tão bonita e tão bem organizada, então isso é fruto e mérito dos funcionários. 
Disse que cada vereador está aqui de passagem, mas os funcionários são fixo e se dedicaram a 
isso, então acha que a justa homenagem que se faz são para os funcionários pelo empenho, pela 
entrega, pelo sofrimento, pela apreensão. Disse que isso só os deixa felizes porque cada um 
abraçou a causa dessa nova Câmara Municipal, que aqui hoje tem seis novos e três que já vem de 
outro mandato e que garante que eles nunca viram tanto empenho e tanta dedicação com cada 
vereador. Disse que ficou satisfeito e agradeceu do fundo do coração como cidadão macuquense, 
como vice-presidente da Casa e Vereador, 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 também gostaria de deixar o seu agradecimento a 
todos os funcionários dessa Casa, a todos os Vereadores. Disse que foi emocionante ver o 
trabalho bem feito, ver o trabalho acontecer e como o Vereador Alberto Herdy falou, eu só tenho 
a agradecer o empenho de todos os funcionários e dizer que o evento não foi aqui na Câmara 
mais foi uma continuidade fora daqui e que é um trabalho feito por essa Casa e é do mesmo 
carinho que iam ter se fosse feito aqui como fizeram no Macuco Esporte Clube, mais uma vez 
parabenizou cada funcionário e disse que estão juntos para que novos desafios apareçam. Disse 
também que gostaria de deixar seu registro de seu agradecimento ao Prefeito pela grande festa, 
ao Padre Wanderson pela organização da parte religiosa, ao Diretor de Turismo Mauricio Goes 
que incansavelmente organizou isso tudo e também Senhora Luciana Boaretto pelo brilhante 
desfile escolar que foi feito no Município e que acha que todas as escolas surpreenderam com um 
tema muito interessante que foi Darcy Ribeiro, que foi um marco na educação no nosso país, o 
pessoal da trilha do Clube Os Impossíveis que organizaram a trilha e que foi brilhante e muito 
gratificante para o Município e o pessoal do Departamento de Cultura que organizaram a 
exposição de quadros sobre beleza negra, acha que foi uma coisa diferente e que acha que nunca 
aconteceu no Município e deixar registrado que essa Casa sempre à disposição para que as 
aconteçam aqui. Disse também que gostaria de parabenizar o amigo Hugo Tavares pela brilhante 
exposição de fotos que foi realizado no Casarão, acha que com tudo isso que aconteceu nesse 
final de semana, todos só tiveram a crescer e ganhar e os visitantes que vieram saíram daqui 
gratificados com elogios ao Município, não elogios ao Prefeito, ao Vice-Prefeito, ao Presidente 
da Câmara e aos Vereadores, elogiaram a cidade, pela organização, pela limpeza e que estão 
voltando a ser aquele povo hospitaleiro que sempre foi e Macuco está perdendo aquele titulo de 
cidade de gente brigona e que estão resgatando isso e isso os motiva a darem continuidade os 
trabalhos. Mais uma vez agradeceu aos funcionários pelo empenho e quem não pode estar no 
evento estava ajudando aqui na Câmara, abrindo, fechando, limpando para que a exposição 
acontecesse aqui e Gabriela, Manuela e Rodrigo que não puderam estar presente na Sessão, mas 



se dedicaram muito antes e depois para que tudo acontecesse. Agradeceu mais uma vez a todos e 
concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do 
Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura 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” que foi a Segunda Votação, do Projeto de Lei Nº019/17 do Poder 
Executivo que dispõe sobre “Altera a Estrutura Administrativa do Município de Macuco para 
extinção e criação de cargos comissionados e dá outras providências”, da Indicação Nº764/17 do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e da Indicação Nº856/17 do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues.  A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que gostaria de falar sobre a indicação apresentada e 
queria a atenção de cada par aqui presente, que não deixa dúvida que a evasão escolar, o não 
comparecimento, a não matrícula de uma criança, de um adolescente e hoje pode até falar que 
antes de se ter um acompanhamento até chegar ao ensino fundamental, na creche, acha que isso 
tem que ser verificado, então vem falar da importância desse combate, do cuidado do Município 
com essas crianças que muitas das vezes não tem a oportunidade, até por questão de não ter uma 
educação direcionada dos pais para o comparecimento na escola. Disse que veio para pedir a cada 
vereador que o ajude tendo atenção nisso, pelo que analisou e pelo que tem feito e estudado esse 
combate de evasão escolar ele não trás custos para o Município, ao contrário, a cada criança que 
for identificada pelo não comparecimento dentro de uma escola no ensino fundamental, isso 
desde identificado, isso comunicado ao Governo Federal e incluído no orçamento da União 
aumenta o repasse para o Município, então o Vereador pediu esse cuidado e que o Município 
tenha cuidado junto com os vereadores na identificação e que é importante e que se fala aqui 
num conjunto de colaboradores. Disse que tem aqui no caso a Assistência Social do Município, 
Igrejas de todas as denominações e normalmente são onde as famílias procuram em contra-ajuda, 
o conselho Tutelar e mais órgãos não governamentais e incluiu verbalmente que não está no 
tópico na indicação o Conselho Municipal Antidrogas que na verdade junto com o Conselho 
Tutelar ele é requisitado por várias vezes em estar junto a famílias com problemas com menores 
no uso de drogas e tráficos de drogas. O Vereador pediu o carinho e que levem essa ideia para 
frente e que isso é muito importante e ninguém tem dúvida sobre o começo e o futuro de uma 
criança que não frequenta uma escola, ela vai estar ai perto do uso de drogas e hoje se vê muita 
das vezes pessoas que são formadas no crime e aqui dentro de Macuco já vê até no tráfico. Disse 
que veio pedir ajuda a cada colega para que possam fazer um programa especial para identificar 
e que temos aí quantidade imensa de instituições, de órgãos, de conselhos, conselho tutelar, 
conselho antidrogas, que possam estar aí fazendo um apanhado, um programa de todos esses que 
citou possam dar informação e levarem para frente, concluiu. Não havendo mais quem quisesse 
fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira 
passou para a Ordem do dia. Colocou o Projeto de Lei Nº017/17 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 à sanção. Em seguida encaminhou o Projeto de Lei Nº 019/17 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 as indicações Nº764/17 do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº856/17 do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues 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__________________________.                        
 


