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Ata da DCCCXXXI Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
28 de junho de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos vinte e oito 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. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno 
Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira 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 Finanças, Orçamento 
e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referente ao 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”, 
dos Requerimentos Nº209/17, Nº210/17, Nº211/17, Nº212/17, Nº213/17, Nº214/17, 
Nº215/17, Nº216/17, Nº217/17, Nº218/17, Nº219/17 e Nº220/17 dos Vereadores da Câmara 
Municipal de Macuco que requerem, na forma regimental, que sejam concedidos Moções de 
Aplausos ao Dr. Silvio Marini, ao Dr. Marcos Tadeu Erthal, ao Sr. Marcos Diaz, ao Sr. 
Antônio Carlos Celles Cordeiro, ao Exmo. Dep. Estadual Wanderson Nogueira, a Exma. Dep. 
Estadual Dra. Ana Paula Rechuan, ao Exmo. Dep. Estadual Rosenverg Reis, ao Exmo. Dep. 
Estadual Luiz Martins, ao Exmo. Dep. Estadual Paulo Ramos, ao Exmo. Dep. Estadual 
Edson Albertassi, a Exma. Dep. Estadual Delegada Martha Rocha e ao Exmo. Dep. Estadual 
Rafael Picciani pelo empenho junto à retirada do imposto do setor lácteo do Fundo Estadual de 
Equilíbrio Fiscal (FEEF), do Requerimento Nº221/17 do Vereador Diogo Latini Rodrigues que 
requer, na forma regimental, que seja concedido Moção de Aplausos ao Clube de Trilheiros de 
Macuco “Os Impossíveis”, pela realização da 12ª Trilha de São João Batista em Macuco, do 
Requerimento Nº 222/17 dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco que requerem, na 
forma regimental, que seja concedido Moção de Aplausos ao Dr. Paulo César Graça de Oliveira 
por diversas benfeitorias concedidas ao nosso Município, do Ofício SMMAUDC Nº036/17 da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil, do Ofício Nº005/17 da 
Secretaria de Administração – Departamento de Patrimônio Público, do Email da Prefeitura 
Municipal de Macuco, do Convite da Escola Municipal Professora Sylvia Bittencourt Bath 
Rosas e do Convite da Creche Municipal Zilda Ribeiro Bianchini.  A palavra foi franqueada ao 
Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Diogo Latini 



Rodrigues o qual disse que primeiramente gostaria de falar sobre a sua atitude e dos outros oitos 
colegas vereadores por estar hoje concluindo mais uma parte na luta da FEEF em relação a 
todos os envolvidos no processo, que diretamente atendeu um pedido da Cooperativa 
Agropecuária de Macuco, dos produtores e foram pedir e agora nada mais justo ir lá e agradecer 
principalmente aqueles que estiveram envolvidos nessa ação e que em breve vão estar aí 
entregando Moção de Aplausos a todos os Deputados e a todos os diretores dessas empresas 
envolvidas, o presidente do Sindicato de Lacticínios e ao Senhor Marcos Diaz Presidente da 
Associação das Cooperativas do Brasil. Disse que gostaria também de parabenizar como falou na 
última sessão que estará entregando uma Moção de Aplausos ao Clube de Trilheiros “Os 
Impossíveis” pela realização da trilha na festa de São João Batista em sua 12º Edição e que fica 
mais provado a qualidade e grandeza desse evento e que também tem um requerimento de todos 
os vereadores onde estarão agradecendo ao DER por ter atendido o pedido dos nove vereadores, 
que é o mesmo objetivo em relação ao FEEF e que é muito importante também agradecer quando 
estão sendo atendido, solicitam então é importante agradecer. Disse que aproveitando a presença 
do Diretor de Patrimônio Senhor Arnaldo Boaretto e de sua equipe, gostaria mais uma vez estar 
parabenizando, também ao Secretário de Meio Ambiente Firmo Daflon por estarem dando 
esclarecimentos e informações relacionadas às Secretarias que são responsáveis, que isso é 
importante e quem dera se toda a secretaria fizessem essas informações chegarem até a essa Casa. 
Disse também que gostaria de parabenizar o Prefeito e ao Chefe de Gabinete Senhor Wilson 
Cardoso por criar o canal de comunicação das indicações e que isso vai ser muito importante para 
todos os vereadores e que recebeu esse email que foi lido pelo email da Câmara o qual tem em 
cada gabinete, então é muito importante e que gostaria de parabenizar toda a equipe do 
Gabinete do Prefeito que vão estar respondendo as indicações que os vereadores tem feito, isso 
mostra que vai acelerar e os dá grandes informações que as vezes uma simples explicação podem 
os tranquilizar ou até mesmo os dá informações para que levem aos munícipes que os cobram, até 
aos bairros os cobram, a associação de moradores, enfim, a população que as vezes os param na 
rua e os pedem para interferir num problema que está acontecendo no bairro ou na cidade e as 
vezes vem e fazem a indicação e não tem esse retorno, então com esse canal de indicação vão ter 
algo para responder a população, vão ter esse canal também para interagir com o Poder 
Executivo. O Vereador achou muito importante e por isso está também parabenizando ao 
Prefeito por mais essa iniciativa dentro do Governo, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que da mesma forma vem à tribuna parabenizar o 
Departamento de Patrimônio do Município de Macuco e a Secretaria de Meio Ambiente pelos 
esclarecimentos. Disse que isso é muito importante, que muitas das vezes são indagados e com 
isso tem como responder e o que responder a população. Disse que se refere ao patrimônio e que 
sabe que a cada mandato cresce o patrimônio público que são bens móveis e imóveis, então isso é 
gratificante, porque na verdade o patrimônio público é como se fosse uma reserva, um tesouro, ele 
é do povo, então o zelo com isso o deixa feliz e satisfeito com quem tem capricho e cuidado com o 
patrimônio público, isso é muito importante. Disse também que parabeniza o vereador Diogo 
Latini pela iniciativa de estar manifestando a alegria com a trilha que foi promovida pelo grupo 
de trilheiro de Macuco e que também teve o prazer de quinze, dezessete anos atrás a 



oportunidade de estar fazendo parte do Governo e que pôde dar uma contribuição para eles 
também. Lembra que na época canalizaram um trecho que é a sede deles hoje e foi dada uma 
ajuda quanto à construção da sede que era a intenção deles na época. Parabenizou mais uma vez 
o Vereador Diogo pelo cuidado que teve com a equipe e pelo carinho e o resultado que é esse 
sucesso que vê aí. Disse também que gostaria de falar sobre Dr. Paulo, Dr. Paulo tem trinta e 
seis anos à frente de engenheiro do DER , que já foi residente em outros Municípios também, 
mas cabe ao ser humano um comportamento e uma atitude de gratidão e que estão tendo isso com 
o Dr. Paulo, Dr. Paulo ele foi muito atencioso mesmo não tendo recurso de nada, tiveram a 
oportunidade de junto com o Presidente e o Vereador José Estefani ir a residência e ele não tinha 
nada, ele tinha tudo sucateado, não tinha nada para oferecer ao Município e ele ajudou com a 
confecção dos dois quebra-molas, então está de parabéns o reconhecimento de cada vereador com 
essa Moção. Disse que também gostaria de falar sobre a conquista da retirada do setor de 
lacticínio da FEEF. Lembra que no inicio desse mandato, no mês de fevereiro foram procurados 
pelo presidente da Cooperativa, pelo vice-presidente que é o Sr. Marcos Tadeu e que estavam 
muito preocupados quanto à situação dos lacticínios, principalmente da Cooperativa, até porque 
a Cooperativa vinha cumprindo com que o escritório de advogados pediu que cumprisse que era 
que a Cooperativa não deixasse que o produtor passasse por essa dificuldade, ela tirou da reserva 
que tinha para bancar essa diferença que não era pouca, na verdade essa diferença ela implicaria 
na devolução ao produtor no final do ano que seria em torno de R$2.000.000,00 (dois milhões) se 
caso isso fosse persistindo durante o ano, então da mesma forma o sentimento de gratidão por 
estarem agradecendo a todos que tiveram participação e se sente orgulhoso de fazer parte desse 
grupo de vereadores, porque quando requisitado, quando foram chamado, todos saíram daqui e 
foram ao Rio de Janeiro, isso é motivo de orgulho e fala com muito orgulho, foram elogiados até 
pelo jornal que circulava na capital onde “Câmara de Vereadores de Macuco saem de seu 
Município e vem a ALERJ para reivindicar”, então isso é questão de orgulho para cada um aqui. 
Disse que sente orgulho porque foi dado inicio a batalha, a uma guerra que todos sabem disso 
como que foi, tinha momento que estava sendo discutido na ALERJ, de repente ouve um intuito 
de aproveitamento do assunto de lacticínio que era unanimidade para serem colocados outros 
assuntos que não eram pertinentes. Então veio aqui com muita alegria, ser grato e acha que é o 
mínimo que faz nesse momento, ser grato, ano que vem veem um momento eleitoral e que cada 
um faça o que puder quanto à retribuição de votos para essas pessoas, mas agradece aqui por 
parte da Cooperativa ao Dr. Silvio Marini, ao Dr. Marco Tadeu que foram incansáveis e quem 
deu direção, não adiantava nada estar reunidos com força se não tivessem a direção deles. Disse 
também que gostaria de agradecer ao Dr. Marco Diaz que também esteve presente e ajudou 
muito lá no dia na ALERJ, agradecer a Deputada Ana Paula Rechuan que é uma cardiologista, 
ao Deputado Wanderson Nogueira, ao Deputado Rosenverg Reis que incluiu o setor hortifrutti, 
ao Deputado Luiz Martins, ao Deputado Paulo Ramos, ao Deputado Edson Albertassi, a 
Deputada Delegada Martha Rocha que na oportunidade deu a Macuco o Título de Capital do 
Leite, ao Deputado Rafael Picciani e esses nomes citados foram pessoas que não usaram da 
palavra para falar do lacticínio, essas são pessoas que entraram para dentro de projeto de lei que 
veio a retirada da FEEF, então são pessoas que tiveram participação direta e não tira aqui 



mérito de ninguém que usou a tribuna da ALERJ para falar sobre os lacticínios, mas atitude e 
comportamento foram dessas pessoas, então com essas moções onde cada um teve uma 
preocupação de estar fazendo, de estar mandando, então fica grato e é grato eternamente a essas 
pessoas que tanto ajudou. O Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho pediu aparte ao 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que só para completar o que o vereador Cássio 
falou que a Cooperativa de Macuco se ela não tivesse tomado essa atitude de fazer o deposito 
confiando na decisão da ALERJ ela teria sido excluída definitivamente do beneficiamento da 
exclusão do benefício, então as empresas que não confiaram na ALERJ, que não confiaram no 
trabalho dos vereadores e não fizeram esse deposito tiveram a sua exclusão definitiva, faltou a 
devolução do dinheiro, concluiu. O Vereador Cássio agradeceu a oportunidade, concluiu. Fez uso 
da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que gostaria de parabenizar o 
vereador Diogo Latini pelo requerimento da moção ao Clube de Trilheiro, é merecido e acha que 
foi uma boa lembrança em fazer. Ao Vereador Cássio pelas Moções o qual participaram na 
ALERJ e que o Vereador Cássio foi o direcionador e isso foi importante. Disse também que veio 
mais para agradecer e mostrar a seriedade do Arnaldo Boaretto, porque acha que todas as 
secretarias deveriam fazer o mesmo que Arnaldo faz que seja apresentar a essa Casa um 
balancete mensal, porque o legislativo e o executivo eles andam juntos, então precisam de 
informações e até hoje só o Arnaldo Boaretto e o Firmo Daflon que fazem isso e faz um apelo às 
outras secretarias que façam uma entrega mensal, trimestral, que escolham a forma de trazer 
esses balancetes mostrando o trabalho que estão sendo feito, para que todos os vereadores 
estejam munidos de argumentos para provar para o povo que os secretários estão trabalhando, 
estão provando, estão mostrando, estão colocando o pé no chão. Disse que só querem o máximo 
possível de argumentos para mostrar que o grupo foi bem escolhido e que a escolha foi certa, 
então parabeniza o Arnaldo e seu grupo pela clareza, pela busca incessante de resolver problemas 
que não é nem obrigação dele, mas tem feito e se solidariza com ele em muitas coisas. Disse ainda 
que essa Casa estará sempre aberta ao secretário Arnaldo e seu grupo no que precisar e acredita 
que os colegas vereadores concordam e que todos estão do lado dos secretários que fazem a parte 
certa e que pede que as outras secretarias façam a mesma coisa, tragam para essa Casa os 
balancetes dos seus trabalhos, porque querem aqui levantar e enaltecer as secretarias e falar para 
o povo que cada um dos secretários estão realmente trabalhando muito e que merecem a posição 
que estão. Disse que o vereador Júlio o lembrou bem de que a Secretaria de Educação também 
manda os balancetes, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no 
Grande Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira antes de passar para a Ordem 
do dia disse que também gostaria de deixar seu agradecimento ao Secretário de Patrimônio 
Arnaldo Boaretto, ao Secretário de Meio Ambiente Firmo Daflon e como o Vereador Júlio 
Badini lembrou ao Vereador Alberto Herdy a Secretaria de Educação também tem mandado 
ofício a essa Casa prestando contas e parabenizar a todos os colegas vereadores pelas atitudes 
tomadas referente aos Deputados que apoiaram a retirada do imposto chamado FEEF dos 
lacticínios. Disse que acha que todos se empenharam e conseguiram atingir o objetivo. Disse que 
também gostaria de parabenizar o Vereador Diogo Latini pela Moção de Aplausos ao Clube de 
Trilheiros “Os Impossíveis”, acha que são merecedores e que não é de agora que vem realizando 



esse evento, um evento grandioso e também gostaria de parabenizar o Chefe de Gabinete Sr. 
Wilson Cardoso pela criação desse portal e disse que quando veio falar com ele sobre a criação 
desse email para estar respondendo as indicações dos vereadores, achou muito interessante e de 
suma importância e que vai agilizar essa resposta e onde cada vereadores estiver vai estar vendo 
a resposta, o que vai facilitar muito, concluiu. Em seguida o presidente passou para a Ordem do 
dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência 
Social referentes ao Projeto de Lei Nº 019/17 do Poder Executivo em Única Discussão e 
Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em Caráter 
de Urgência colocou o referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida colocou a Redação Final em Única Discussão e Votação o qual 
foi aprovado por unanimidade e foi à sanção. Colocou os Requerimentos Nº209/17, Nº210/17, 
Nº211/17, Nº212/17, Nº213/17, Nº214/17, Nº215/17, Nº216/17, Nº217/17, Nº218/17, 
Nº219/17, Nº220/17, Nº221/17 e Nº222/17 em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade. Em seguida solicitou a Secretária Geral que confeccionasse as 
referidas Moções. 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__________________________.                        
 


