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Ata da DCCCXLVI Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
27 de setembro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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. Presente todos os Vereadores. 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 uso da palavra no Pequeno Expediente o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou a servidora Manoela, que fizesse a leitura 
do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei nº015/17 de 
Autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Dá nome de Prefeito Rogério 
Bianchini ao Campeonato Municipal de Futebol Amador de Macuco”, da Indicação Nº957/17 
de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº958/17 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº959/17 de autoria do Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy, da Indicação Nº961/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, do 
Ofício Nº0314/2017 da Prefeitura Municipal de Macuco, do Ofício Nº0316/2017 da Prefeitura 
Municipal, do Ofício Nº008/2017 do Diretor de Patrimônio e do Comunicado 
NºCM165691/2017. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no 
Grande Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual justificou o Projeto de Lei, onde 
dá nome ao Campeonato Municipal de Futebol de Macuco, Projeto que leva o nome do Prefeito, 
do Saudoso Ex. Prefeito Rogério Bianchini uma pessoa que por muito tempo, antes mesmo de 
Macuco ser Município apoiava e incentivava as competições de bairro do Município. O Vereador 
disse que nada mais justo que a competição, uma competição que é em nível do Município, que 
envolve atletas do Município de Macuco levar o nome, homenageando-o, então pediu o apoio dos 
colegas para a aprovação do Projeto. Disse com relação a sua indicação ao qual está relacionada 
a treinamento dos motoristas que conduzem ambulância no Município e ao mesmo tempo em sua 
justificativa já incluiu os motoristas que transportam também pacientes, mesmo que em veículos. 
Disse que é importante os motoristas terem esse curso de condutores de ambulâncias para que 
além deles estarem cumprindo a Lei possam também adquirirem os conhecimentos, as informações 
e a capacitação para transportar da melhor forma possível os pacientes. O Vereador pediu que o 
Prefeito olhasse com carinho a indicação, uma indicação que investe no funcionário público, no 
servidor e ao mesmo tempo quem ganhará será a população, porque são os usuários do pronto 
atendimento, os pacientes que necessitam dos veículos dos carros da prefeitura para serem 
conduzidos nos seus tratamentos, em suas consultas, enfim, até mesmo para aqueles que utilizam 



o pronto atendimento por resgate em acidente próximo ao Município e que de uma forma ou de 
outra que sejam conduzidos de uma forma segura por um profissional treinado e habilitado como 
condutor de ambulância. O Vereador aproveitou para parabenizar o Diretor de Patrimônio 
Arnaldo Boaretto que se fazia presente e disse que era a segunda oportunidade que falava sobre 
o relatório apresentado mensalmente pelo Departamento de Patrimônio, achou muito 
importante, não só para ele como também para os demais colegas vereadores para que tenham 
ciência do que está acontecendo nessa área, porque muitas pessoas não valorizam o patrimônio 
em Municípios, mas é o patrimônio que realmente sabe o valor do que o Município tem de 
imóvel, de móveis e que possam estar mostrando com transparência, mostrando o trabalho que 
vem sendo feito e ao mesmo tempo catalogando, relatando, trocando informações, porque o que se 
mais vê em uma administração pública é algum bem patrimonial sendo carregado, trocado de um 
setor sem dar satisfação ao Diretor de Patrimônio e isso acaba dificultando muito o trabalho nas 
prestações de conta. Disse que já trabalhou no Executivo e sabe o que é no início de um ano 
subsequente o secretário ter que assinar uma prestação de contas de um patrimônio que às vezes 
não se sabe onde está. Parabenizou mais uma vez o trabalho que vem sendo feito pelo Diretor e 
toda sua equipe e acha que é importante à valorização do trabalho pelo Prefeito por sua equipe, 
porque é importante cuidar do que é do povo, portanto o patrimônio do Município realmente tem 
que ser cuidado com muito carinho. Parabenizou os colegas pelas indicações e agradeceu o 
recebimento do ofício das respostas dos Projetos de Lei e disse que tiveram uma reunião na 
semana passada e ao mesmo tempo tiveram os projetos sancionados com a data do dia anterior e 
que um projeto retornou, mas já estavam todos cientes, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy o qual parabenizou o Vereador Diogo Latini pelo Projeto de Lei com 
nome de Rogério Bianchini e que presenciou o início dos campeonatos de bairro no qual jogou, 
participou, ajudou a formar. Disse que foi uma lembrança muito boa para a memória de Rogério. 
O Vereador disse também que todas as indicações foram muito boas, principalmente a do 
Vereador Cássio Daflon, a do Vereador Romulo da Silva e não que a do Vereador Diogo Latini 
seja menos, mas também é interessante, a do Vereador Cássio Daflon principalmente, porque teve 
um problema no início de janeiro em que o Bairro Glória sofreu bastante com as chuvas e muitos 
dos problemas foram decorrentes de lama que entupiram os bueiros e que sobressaíram e deram 
problema. Disse ainda que terão que olhar com um pouco mais de carinho, porque está numa fase 
boa para fazer essa limpeza, não se pode esperar chover para começar a mexer nessa parte que é 
tão carente. Disse que tem no bairro Santos Reis um bueiro crônico o qual fez uma indicação 
hoje, o bueiro está entupido e que já vem falando com Andinho, com Fred para que se tomem 
uma atitude, que mandem um caminhão para fazer um jato de água para que possa limpar e os 
pedidos dos outros bueiros, acredita que tenha mais problemas por aí. Disse que tem que forçar 
um pouco e pediu para que o nobre Secretário tome atitude e faça, pois, tem competência para 
isso, é um cara trabalhador e que tem que fazer um pedido mais forte a ele, que possa olhar com 
carinho para que não sejam surpreendidos no futuro com coisas piores, que seriam enchentes, 
alagamentos de casas e as pessoas perdendo as coisas, as poucas coisas que ás vezes conseguem 
comprar com dificuldade. Disse que tem de ser mais fiscalizadores e pediu que olhem com carinho 
para as indicações, principalmente as que não geram tanto gasto que seria coisas que a prefeitura 



tem disponível, tem o caminhão, o maquinário, gente para esse tipo de limpeza e acha que pode 
ser feito. Parabenizou o Arnaldo por ser uma cara competente na administração e que todo mês 
presta contas do seu trabalho e voltou a falar que as outras secretarias podiam fazer a mesma 
coisa, porque aqui são representantes do povo e nada mais justo que saibam do que acontece nas 
secretarias para que passem para o povo, porque são cobrados, perguntados e ás vezes não sabem 
tanto quanto deveriam saber. Disse ainda que deveriam ser mais alimentados de informações por 
alguns secretários. Falou também sobre a situação do Bairro Glória o qual foi com o Vereador 
José Estefani no início do ano quando teve um alagamento e disse ter pedido para darem uma 
olhada com mais carinho na rua problemática onde os moradores estavam bem chateados na 
época, quando ficaram na lama e gostaria que o secretário desse um retorno se foi feito alguma 
coisa neste sentido, concluiu. Fez uso da palavra o vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual 
cumprimentou o Diretor de Patrimônio Arnaldo Boaretto e falou ao Vereador Diogo Latini 
sobre o apoio quanto ao Projeto de Lei e o voto e no que precisar. Parabenizou pela indicação 
onde já teve casos no Município que pessoas contratadas que foram para estar à frente de uma 
ambulância, dirigir e que houve acidentes, até mesmo macas foram perdidas com pacientes nas 
ruas de Macuco e este é um caso de prevenção, ser instruído, achou ótima a indicação. 
Parabenizou o Vereador Alberto Herdy também pela indicação que tem a ver com dele, quanto as 
conservações dos bueiros, limpeza, boca de lobo. Disse que esteve conversando com Vereador 
João Batista e que já está passando da hora e que já teve notícias que Bom Jardim, Cordeiro, 
Nova Friburgo tem chovido, então a prevenção torna-se uma necessidade de uma força tarefa da 
Prefeitura, o qual sabe que muitas das vezes a mão de obra é pouca ou tem dificuldade, mas 
exige-se isso, pois se esperar folgar e terem muita gente para trabalhar nunca irá fazer. Disse que 
deveria ter uma força tarefa e fazer a limpeza dos bueiros e a conservação. O Vereador 
parabenizou o Vereador Romulo da Silva pela iniciativa, pela ideia, pela sugestão, até mesmo 
pelo convite feito a Vossa Excelência para estar junto com Dr. Luiz Antônio que faz parte da 
superintendência do INEA no interior o qual estiveram todos os recebendo, o qual deixou o 
INEA a disposição do Município quanto ao processo de licença e até mesmo a dragagem do rio, e 
o Prefeito ficou de fazer um levantamento e o Dr. Luiz também, pois não se sabe ao certo 
quando foi feito a limpeza mas que com certeza o maquinário e todo o corpo técnico do INEA 
estaria a disposição para a dragagem do Rio Macuco e que também foram feitos por vereadores 
que estavam presentes pedidos quanto a licença em áreas que possam estar embargadas e que é de 
interesse público e a limpeza das estações de tratamento que na verdade não estão funcionando e 
novamente parabenizou o vereador Romulo. Parabenizou também o Diretor de Patrimônio 
Arnaldo e disse que muitas das vezes criticam a saída de um Prefeito do Município, pois quando 
sai até mesmo pelas dívidas muitas das vezes não se sabe o que o Prefeito deixou de Patrimônio, 
tanto o imóvel quanto o móvel, o qual tem vários exemplos claros dos três mandatos dos três ex-
prefeitos, Maurício, por exemplo, saiu com que deixou dívidas, mas deixou vários patrimônios 
adquiridos pela gestão dele, um deles foi o Rural Park com 16 alqueires de terra no Centro de 
Macuco um valor que se puxar, quase ninguém calcula, e mais imóveis adquiridos, os quais 
Arnaldo pode comprovar no relatório, tem também Rogério a mesma coisa imóveis adquiridos. 
Maurício teve as casas populares que são imóveis adquiridos pelo Município, Rogério da mesma 



forma e Félix também de uma maneira até menor até porque pegou um Município com mais 
dificuldade e teve dificuldade em administrar, mas deixou a área da delegacia que foi adquirida 
por trezentos mil reais e hoje vale bem mais e não disse que o valor ultrapasse a dívida que foi 
deixada e nem disse que deixou e nem sabe o valor da dívida, mas o patrimônio Público é muito 
importante. Parabenizou Arnaldo pelo zelo, pelo capricho que sempre lidou com o departamento, 
de estar informando, muito importante, além dos direitos que o povo tem que é o patrimônio que 
é para sempre, é eterno, desde que cuidado como o vereador Diogo Latini falou, desde que 
cuidado e que tenham capricho em manter e não deixar sumir e ter responsabilidade, concluiu. 
Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual parabenizou o Vereador 
Diogo Latini pelo belíssimo Projeto que dá nome do Rogério, do Saudoso Rogério Bianchini e já 
de antemão disse que terá o seu voto e que é justo homenagear Rogério, ainda mais dessa forma 
que está sendo homenageado, um cara que sempre esteve presente no Município, principalmente 
na área do esporte e parabenizou também pela indicação. O Vereador parabenizou o vereador 
Cássio Daflon pela indicação. Parabenizou o Vereador Alberto Herdy pela indicação e disse que 
é uma preocupação muito grande e que vê que os bueiros estão realmente entupidos e que roda, 
anda e vê uma preocupação e que tem que tomar uma providência de imediato porque pode trazer 
transtornos graves ao Município e é melhor evitar e que depois pode gerar um custo até maior. 
Parabenizou o Vereador Romulo pela limpeza do Rio Macuco que é muito importante para o 
Município e também parabenizou o Diretor de Patrimônio Arnaldo, pois vem trazendo sempre a 
prestação de Contas para a Câmara Municipal, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo 
da Silva Oliveira o qual falou da indicação sobre o Rio Macuco que devem aproveitar o tempo 
que o rio baixou para fazerem uma limpeza, pois o lixo está visível e que na época das águas 
dificulta a limpeza. Parabenizou os Vereadores pelas indicações e disse que foram muito boas. 
Parabenizou também o Amigo Arnaldo pela atenção que tem dado, 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 para concluir e não ser repetitivo, 
pois todos já falaram de suas indicações e que se lembrou de dois assuntos que aconteceram no 
dia anterior, um foi à visita do Dr. Luiz que foi muito boa sobre as limitações que tem com o 
INEA a respeito de documentação o qual deixou uma porta aberta para estar resolvendo e a 
respeito do Edson responsável pela Ampla e que foi um assunto abordado de suma importância 
para todos e em breve estará resolvendo estes problemas também, concluiu. Em seguida o 
Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei N°015/17 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão 
de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Encaminhou as Indicações Nº957/17 de 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº958/17 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº959/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira 
Herdy e a Indicação Nº961/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira ao Chefe do 
Poder Executivo. Deferiu o pedido do Ofício Gab.0316/2017 o qual pediu o espaço da Casa para 
uma apresentação de um avançado programa gratuito de Solução Tecnológica para Gestão 
Ambiental que será realizado no dia 11 de outubro às 15h. Em seguida o Preseidente pediu a 
secretaria que comunicasse o deferimento ao Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, 



o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão e eu, Manoela Fernandes 
Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada pelo 
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


