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Ata da DCCCXXXVI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
23 de agosto de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos vinte e três dias do mês de agosto 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. Ausente o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho. 
A 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 do Projeto de Lei Nº025/17 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Dá nome ao CRAS I que funcionará na 
Rua Adilva Figueiredo Costa e dá outras providências” que foi para Segunda Votação; do 
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de 
Lei Nº012/17 de autoria dos vereadores Diogo Latini Rodrigues e Cássio Avelar Daflon 
Vieira que dispõe sobre “Institui o Dia Municipal do Leite e dá outras providências”, das 
Indicações Nº767/17 e Nº810/17 ambas de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, da Indicação Nº927/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, das 
Indicações Nº932/17 e Nº934/17 ambas de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, 
da Indicação Nº933/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini e do 
Comunicado NºCM154543/2017 do Ministério da Educação - Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso 
da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna 
esclarecer quanto à indicação Nº767/17 que trata da limpeza do reservatório do Bairro da 
Volta da Ferradura que lá na verdade são dois poços que atende aquela localidade e sobre 
a outra indicação que foi em relação ao primeiro poço construído lá em frente à casa do Sr. 
Antonio Matias e aquele poço está paralisado e é de suma importância também à 
recuperação dele, até porque essa indicação justifica a recuperação dele. Disse que esse 
poço já tem mais ou menos seis a sete anos que ele foi perfurado e foi encontrado água 



nesse local e por isso tem que ser feito à limpeza, porque senão vem o assoreamento e acaba 
perdendo a vazão desse poço. Disse que já tem recebido reclamação de moradores que está 
sendo feito manobras porque se não fosse a manobra de água, uma manobra correta, 
devida, estaria faltando água, então pede mais uma vez uma atenção para limpeza, para 
recuperar para que a vazão aumente no poço. Disse também sobre a ponte José Marini 
Neto, onde todos usam e acredita que muitos dos colegas já receberam também reclamações 
quanto a essa ponte. Disse ainda que passando nessa ponte viu que continua oferecendo a 
mesma largura e posicionamento da antiga ponte e então vê o transtorno que acontece ali, 
muitas das vezes os carros param e ficam parados dentro do asfalto para esperar o outro 
carro passar. Disse que a sugestão que deu aqui possivelmente seria o início de uma 
solução para aquela ponte, que seria no aumento na largura da ponte e a construção de 
uma passarela como foi feito na ponte perto da rodoviária, o qual até foi uma ideia que 
saiu dessa Casa para que fizesse aquela passarela. Disse que então fica aqui essa sugestão 
e acha que a princípio solucionaria esses incômodos e que estariam também beneficiando a 
Cooperativa, porque a Cooperativa agora fez uma garagem ao lado do tratamento de 
esgoto e que justamente dá acesso a essa rua José Henrique Machado Filho. Disse que 
então fica aqui seu pedido e na expectativa para que possa ser atendido de uma forma ou 
de outro, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse 
que veio a tribuna falar da indicação sobre o transporte para o pecuarista, o pequeno 
pecuarista e que até o Vereador Cássio em outro mandato falou sobre a estiagem, a seca, 
porque nesse período o pecuarista gasta muito e só quem sabe é quem passa e sabe o gasto 
que é, a dificuldade que é, e muitos deles tem que se deslocar para buscar alimento fora da 
propriedade para poder estar sustentando os gados, porque falta em sua propriedade. 
Disse que se o proprietário tiver que sair e pagar um caminhão frete pesa muito e que 
todos sabem da crise que o país está, então essa indicação visa mais essa ajuda no 
transporte para ajudar esse pequeno produtor que não tem condições de pagar e alugar um 
caminhão, pois quase toda semana precisa levar alimento para o seu gado por causa dessa 
seca. O Vereador disse ainda que pede ao prefeito que olhe com carinho e que ele possa 
estar aí ajudando esse pequeno produtor, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo 
Latini Rodrigues o qual disse que está apresentando a indicação nº932/17 que é uma 
indicação que pede reparos no sistema de iluminação, reparos em vestiários, portão de 
acesso e até mesmo instalação de lixeiras na dependência do Maracanãzinho. Disse que no 
primeiro semestre usou a tribuna para falar sobre essa área esportiva que além de ser 
usada pelas crianças é usada também por muitos munícipes  adultos que jogam lá durante 
o turno da noite, as igrejas, os próprios moradores do bairro Santos Reis, enfim, muitos 
daqueles que utilizam dessa área se lembra que o presidente dessa Casa pediu a Secretaria 



que fizesse um ofício para a Secretaria de Esporte para que eles pudessem tomar 
providencias a respeito desse local, que realmente estava numa situação muito ruim, mas 
até então a única alteração que viu lá foi o selador, e que na verdade é uma funcionária é 
quem está fazendo a limpeza diária, porque realmente melhorou e muito esse local, mas 
continua a iluminação precária e até mesmo pior desde quando usou a tribuna. Os portões 
de acesso caíram e está correndo o risco até de perderem esses portões que futuramente 
serão recolocados no lugar, os vestiários continuam sem água com problemas na parte 
hidráulicas, então acha que apresentando essa indicação e pedindo ao prefeito que dê uma 
atenção especial aquela quadra de grama sintética, até porque é a única que tem lá no 
bairro Santos Reis. Disse que as crianças antigamente jogavam num campinho de terra, 
com lama, com traves de bambu e tiveram a oportunidade de estar recebendo aquela obra, 
claro que tem um uso diário, um uso muito frequente, são muitas crianças que usam ali e 
que realmente a manutenção tem que existir e que está através da indicação pedindo para 
que possa ser resolvido esses problemas. Disse ainda que a outra indicação que apresentou 
foi um pedido dos moradores do bairro Dr. Chiquito onde recebeu reclamação de moradores 
quanto o acesso de pedestres ao bairro Dr. Chiquito que é por dois escadões que começam 
na rodovia até a rua Vovô Chico, a rua da parte de baixo do bairro. Disse que durante a 
noite devido as árvores e a pouca luminosidade os escadões ficam muito escuro, então as 
pessoas mais idosas estão tendo dificuldades durante a noite e até durante o dia e a noite 
estão enfrentando outro problema, que as pessoas agora estão estacionando carros ou 
motos logo na saída dos escadões na rua Vovô Chico, então a escada já não tem o corrimão 
e a pessoa ainda tem que passar por essa situação de quando chegar lá em cima com 
sacolas de compras ou com a mochilas do filho que vem da escola, não ter onde sair para 
pegar ali a rua e seguir em direção as suas residências. Disse que fica nessa indicação essa 
sugestão de estarem ali instalando alguns refletores ou um braço de luz para iluminar 
aquele local ou até mesmo pintando um pedaço do meio fio para que não estacione ou uma 
placa sinalizando para que não seja obstruída a saída dos pedestres dali. O Vereador disse 
também que aproveitando gostaria de parabenizar o Vereador Júlio pela indicação, uma 
indicação importante para os produtores rurais e quem é produtor como o Vereador Cássio 
e o Vereador Romulo sabe do que o próprio vereador está solicitando e que sabe que nesse 
momento tiveram recentemente esse evento do leite, do setor de lacticínios e que todos são 
conhecedores da baixa que teve o litro de leite para os produtores, então é um momento 
realmente de estiagem como eles falaram. Disse que se realmente a indicação do Vereador 
Júlio for atendida vai ajudar muito os produtores do Município de Macuco e até mesmo 
aqueles munícipes que não tem propriedade próximo ao município e até mesmo fazendo 
que esse caminhão possa estar aí auxiliando todos os produtores e automaticamente vai 



estar ajudando com esse atendimento diretamente ou indiretamente a Cooperativa e a 
CCA que vai fazer com que a quantidade de leite desse produtor possa ser aumentada. O 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira pediu aparte ao Vereador Diogo Latini Rodrigues 
o qual disse que todas as indicações apresentadas vê a importância nelas, como a do 
Vereador Diogo mesmo em relação a reparos, acha que essas coisas tem que ser prioridade 
na administração, como a limpeza é prioridade, como outros setores são prioridades, os 
reparos nos patrimônios públicos eles tem que acontecer, isso faz parte da administração. 
Disse ainda quanto a indicação do Vereador Júlio até pediu desculpe pois não tinha 
prestado atenção no assunto que foi e não falou na tribuna quanto a isso, mas é de suma 
importância, muito importante mesmo. Disse que hoje até estava falando com o presidente 
e com o Vereador Diogo e essa Casa lutou para um vírgula três centavos no litro de leite, 
uma coisa que no período de oito meses a Cooperativa assumiu essa despesa para que não 
tirasse esse um vírgula três centavos no litro de leite do produtor, quando foi no mês de 
agosto os produtores foram comunicados através da Cooperativa que o leite seria pago 
quinze centavos a menos, então dá para ver a dificuldade que o produtor passa, ele 
reclama mais muita das vezes eles não é atendido. Disse que não está falando quanto a 
administração da Cooperativa, na administração disse que não vê outro para ocupar 
aquele lugar, eles têm que ficar lá, mas acha que Governo Municipal de uma forma ou de 
outro ele pode ajudar, qualquer frete hoje fica em torno de trezentos a quatrocentos reais. 
Disse que cana na região não tem e o lugar mais perto que tem cana a ser oferecido é 
Macabuzinho na RJ-101 e um frete de lá aqui fica em torno de oitocentos a mil reais, 
então é de suma importância essa indicação. O Vereador parabenizou ao Vereador Júlio e 
disse que ficam aí na esperança de mais uma vez vê se o Município pode atender dessa 
forma, nas silagens que são feitas, nesses fretes que amenizam a despesa do produtor. 
Parabenizou mais uma vez o Vereador Júlio pela indicação, concluiu. Também pediu 
aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que também gostaria de 
parabenizar o Vereador Júlio pela indicação, porque é produtor e sabe da dificuldade que 
passam. Disse também que com relação ao caminhão é muito importante, mas também tem 
que procurar estar ajudando com prevenção, incentivando o produtor a plantar, a fazer o 
canavial, porque se conseguir fazer esse trabalho de prevenção chega num momento desse o 
produtor passa com mais facilidade por um momento desse que estão passando, concluiu. 
A palavra voltou ao Vereador Diogo o qual concluiu dizendo que gostaria de parabenizar 
ao Vereador Alberto pela importante indicação voltada aos moradores do bairro da Reta, 
das casas populares próxima a Secretaria de Obra, realmente é um problema que vem 
acontecendo e que tem certeza também que vai ser solucionado como tiveram recentemente 
o problema do parque de exposição que foi solucionado pela Secretaria de Obras com todo 



empenho e dedicação, 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 só para complementar as falas dos colegas Vereadores, que 
estava até conversando com o Vereador Cássio a respeito da atenção ao produtor  acha que 
cabe uma atenção especial de todos os colegas Vereadores como representantes do 
Legislativo e que gostaria de reforçar a indicação do Vereador Júlio, que na hora que for 
encaminhada ao Executivo, que a Secretária dessa Casa faça um oficio reforçando o 
pedido da indicação para que seja atendido em nome de todos os colegas Vereadores o mais 
breve possível. Disse também que gostaria de parabenizar a todos os Vereadores pelas 
indicações apresentadas, concluiu. Em seguida o Presidente passou para a Ordem do dia. 
Colocou o Projeto de Lei Nº025/17 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 qual foi aprovado por unanimidade e foi à 
sanção.  Em seguida colocou o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação referente ao Projeto de Lei Nº012/17 de autoria dos vereadores Diogo Latini 
Rodrigues e Cássio Avelar Daflon Vieira em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. 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 
encaminhou as Indicações Nº767/17 e Nº810/17 ambas de autoria do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº927/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira 
Herdy, as Indicações Nº932/17 e Nº934/17 ambas de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues e a Indicação Nº933/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini ao 
Chefe do Poder Executivo. O Presidente antes de encerrar a sessão disse que gostaria de 
agradecer a todos os colegas Vereadores e aos funcionários dessa Casa mais uma vez pelo 
empenho na realização de mais um evento realizado por essa Casa junto com a Prefeitura 
de Macuco que foi na última segunda-feira dia 21 de agosto. Disse que mais uma vez 
agradece a todos e parabeniza a todos pelo esforço em prol de um objetivo só, concluiu. 
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__________________________.                       


