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Ata da DCCCLV Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
01 de novembro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Ao primeiro dia do mês de novembro 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. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira o qual disse que gostaria de anunciar e agradecer a presença do proprietário da 
Revista Rio Minas Magazine o Senhor Fabrício e de sua filha e deixar registrado que a pouco  
agora foi confirmado a presença da unidade móvel de defesa do consumidor e que vai estar aqui 
no Município no dia 06 de novembro de 8h as 16h, onde o Deputado Luiz Martins já colocou à 
disposição do Município e pelo que foi informado ele já entrou em contato com o Município 
através de e-mail e foi confirmado e essa unidade vai estar na praça Professor João Brasil e que 
terá uma equipe composta por três atendentes, um advogado, um coordenador. Disse que até em 
conversa com o Vereador Diogo Latini tiveram outras oportunidades para estar com o ônibus 
aqui no Município, mas o que acontece muitas das vezes e até quem o alertou disso foi Diogo que 
os outros prefeitos não tinham vontade de trazer esse ônibus porque ficavam com medo do 
comércio local se importar com isso e trazer algum problema para o comércio, mas na verdade o  
público, as empresas são outras empresas não tem nada a ver com o comércio do Município, por 
exemplo o caso da Ampla é um caso que acha que poderia partir do povo uma reclamação quanto 
a isso. Disse também que o Vereador João Batista nesses dias comentou com ele sobre a taxa de 
religação da CEDAE como é alta, noventa e pouco reais, então cabe também a esse ônibus 
defender esse consumidor que esteja sendo cobrado essa taxa e acha que é interessante e pelo que 
está sabendo o prefeito já deu ok quanto a presença do ônibus. Disse ainda que acha que vai 
atender problemas com operadoras de telefonias Vivo, Tim, problemas de compras pela internet 
que a princípio na prática não vai prejudicar o comércio local. O Vereador Diogo Latini 
Rodrigues aparteou o Vereador Cássio Daflon o qual disse que só para acrescentar o que falou na 
oportunidade mais cedo que o que tem que levar de bom na vinda desse ônibus que vai atender a 
população são aquelas compras com dificuldade de conversas para resolver problemas como por 
exemplo, compras feitas pela internet e essa questão que o Vereador Cássio levantou sobre a 
Ampla e não sabe se é de conhecimento dos colegas Vereadores, essa questão que chegou a 
comentar hoje na parte da tarde com relação a energia na zona rural, depois que a Ampla mudou 
para Enel ela não faz medição todo mês na zona rural, ela faz de três em três meses e os dois 
meses que ela não vai fica sendo uma média que eles fazem durante os doze meses do ano e acaba 



que naquele terceiro mês quando ela realmente vai medir a conta quase que dobra de preço e isso 
faz com que os proprietários tenham um aumento nesse mês que a Ampla vai medir, no caso a 
Enel, então é outro assunto que pode ser levantado e que o Vereador João reclamou a pouco 
tempo com a taxa de religação de água, orientar as pessoas que estão se sentindo atingindo por 
isso e até mesmo esse pessoal que teve a troca dos hidrômetros e que teve alteração. Disse que 
esses dias ele e o Vereador José Estefani receberam reclamação de um morador do bairro da 
Glória e que já enfrentam o problema de não terem o correio entregando e esse morador com a 
troca do hidrômetro a conta nova dele veio zerada, mas a anterior veio pelo correio e o morador 
tendo o risco de ter a água cortada porque o correio não entrega no bairro que também já um 
outro problema, então são problemas que podem ser resolvidos lá e outras questões seria questões 
de internet, comprou um produto o produto veio danificado e não consegue falar com a empresa, 
com a firma que comprou ou com a própria autorizada, isso pode ser levado lá, então acha que 
tem que levar dessa forma, não podem pensar que vai prejudicar o comércio do Município até 
porque muitos problemas que se tem em vendas no comércio do Município o próprio comércio 
resolve. Disse que os comerciantes têm sempre uma grande ligação com a população e tem sido 
resolvido e o que tem que levar de bom dessa aquisição que vem é essas questões de longe, 
compras de internet, essas questões das empresas de telefonias, energia elétrica e água. Disse que 
gostaria de parabenizar o colega vereador Cássio através do Deputado Luiz Martins pela 
iniciativa em ajudar o Município, concluiu. O Vereador Cássio Daflon agradeceu as palavras do 
vereador Diogo Latini e disse que está com release em mão que foi enviado e que gostaria de 
deixar registrado que o consumidor tem que estar em mão com a carteira de identidade, CPF, 
nota fiscal e ordem de serviço quando se tratar de problemas quanto a garantias de produtos. O 
Vereador Alberto Herdy perguntou ao Vereador se vai ser feito algum volante sobre isso. O 
vereador disse que irá ver isso e que até o presidente podendo ajudar nisso junto ao prefeito ou 
até a Câmara que poderiam ver sobre isso e também em questão de passar mais informação e que 
no release está falando relacionado a prestação de serviço como luz, água, gás, telefonia seja ela 
fixa ou móvel e assinatura de sinal de TV entre outros como o Vereador Diogo deu exemplo 
também. Disse gostaria também de pedir ao Presidente que estão tendo a oportunidade junto ao 
presidente do Inea o Dr. Horas de estar trazendo para o Município o caminhão do Inea que é o 
caminhão de limpeza de dejetos e até com a possibilidade de Macuco ser uma referência nisso 
desse caminhão ficar aqui no Município, porque ele está ficando no Município de Duas Barras e 
isso tem trazido um transtorno quanto o atendimento para a região. Disse que então gostaria 
que os colegas entendessem e participassem nesse ofício com assinatura para fazerem esse pedido 
ganhar forças para que esse caminhão venha para Macuco a princípio atender e futuramente, 
possivelmente a possibilidade dele ficar instalado aqui para ser distribuído, então queria o 
entendimento dos colegas quanto a importância da assinatura no ofício. Agradeceu a 
oportunidade, concluiu. Fez uso da palavra o vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse 
que primeiramente veio agradecer ao prefeito pela reforma na Capela Mortuária onde vão poder 
dar um pouco mais de qualidade, de conforto para os munícipes que vão ter seus entes ali e que 
vão passar por um período para depois fazerem o enterro. Disse que acha que estão no caminho 
certo e agradece ao prefeito pelo empenho, onde foram sanados os problemas que estavam e acha 
que de mãos dadas e juntos conseguem resolver o problema do Município. Disse que gostaria 



também de falar sobre o evento do dia 31 de outubro que foi um evento diferenciado porque 
primeiramente vivenciou na polícia os melhores momentos de sua vida onde foi a 3º Sargento e 
honrou a farda que vestiu e ontem viu vários colegas de fardas chegando e deu saudade dos 
tempos que trabalhava. Disse que viu no Coronel Castelano uma sobriedade para falar e muito 
sério, muito compromissado com a região, então fica satisfeito e feliz que realmente o comando 
do 11º Batalhão está voltado para Macuco e região que está com a demanda muito grande de 
problemas com drogas e outros furtos e outros problemas que não foram mencionados e que já 
tem esses problemas a longo prazo só que mascaravam, não se via, não se apresentavam, então 
hoje um pouco mais de chegada da polícia militar tem ajudado bastante a solucionar e a dar um 
pouco mais de qualidade de vida para a população. Disse ainda que todos tem que estar 
buscando formas juntos para poderem dar um pouco mais de qualidade de vida para o morador 
do Município e como o colega Vereador Cássio Daflon falou ontem que hoje o maior problema 
com drogas não é somente da polícia, mas de casa e que a formação dos indivíduos estão muito 
fracas, algumas famílias enfraquecidas e temos aí meninas engravidando cedo demais e gerando 
filhos sem ter uma condição de dar uma qualidade de vida decente, então acabam se envolvendo 
por outro lado e isso tudo cai no colo da polícia, infelizmente é muito fácil apontar o dedo para 
quem tenta corrigir, para quem tenta fazer da forma certa, mas as vezes o problema não está na 
polícia e sim está em quem gerou e não teve a capacidade ou a qualidade para dar a esse filho, 
então acha que tem que estar buscando meios sim. Disse que gostaria de pedir os colegas 
vereadores para montarem ou criarem alguma forma porque hoje recebeu um pedido de uma mãe 
que está com o filho drogado e que está com problemas seríssimo de drogas e não tem e nem onde 
colocar esse jovem, já passou pelo CAPS, que passa lá e volta e não tem nenhuma direção, então 
acha que podem sim forma uma comissão e poder fazer com que a coisa funcione, porque em 
Macuco hoje não tem e que deram o primeiro passo ontem que foi para montar o CONSEG, 
então agora é buscar, fazer com que esse Conselho Antidrogas funcione para que possam estar 
dando uma resposta para a população, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da 
Silva Oliveira o qual disse que gostaria de parabenizar o Prefeito, toda a Secretaria de Obras e 
todos os envolvidos pela obra no antigo coleginho no bairro Barreira o qual hoje é o novo PSF do 
bairro e dizer que a população ficou muito feliz e satisfeito. O Vereador disse também que 
gostaria de parabenizar o vereador Cássio Daflon e todos os envolvidos na Cavalgada da Igreja 
Maranata e que não pode participar, estar ativo, pois tinha perdido seu primo que faleceu no 
dia, Zelino. Disse que também gostaria de aproveitar e convidar os colegas vereadores e o público 
presente para a Macha para Jesus que vai ser no próximo final de semana, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos 
Alberto da Silva Oliveira disse que só para concluir gostaria de antemão colocar essa Casa a 
disposição para que seja gravado a propaganda volante e que vai estar disponibilizando algum 
meio para que faça a divulgação desse ônibus da Defesa do Consumidor. Disse também que a 
respeito do caminhão limpa fossa acha que será um ganho para o Município que com certeza tem 
que se empenharem. Disse que gostaria de parabenizar o Deputado Luiz Martins pela força e a 
respeito do evento da Polícia Militar ontem realizado nessa Casa achou que quem não veio 
perdeu, pois foi muito bom e muitas dúvidas foram tiradas e esclarecidas e que gostaria de 
agradecer ao Tenente Jonas, ao colega Vereador José Estefani pela força e a Vice-Prefeita 



Michelle, enfim, a todos que se empenharam para que isso acontecesse. O Presidente disse 
também que a respeito do evento da Maranata que faz suas as palavras do vereador Romulo, 
achou que tudo que vem em prol do Município é sempre bem-vindo e não é o primeiro ano que 
esse evento é realizado e que foi um sucesso mais uma vez. Disse que sobre a obra do PSF que foi 
uma obra que transformou aquele Colégio e quem participou da inauguração pode ver a 
transformação de um prédio que estava abandonado e hoje está tudo novinho e tudo muito 
bonito, arrumado e que inclusive com um consultório de odontologia, achou que foi um ganho 
para o bairro Barreira e para o Município também, concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a 
Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a 
leitura do Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 
Projeto de Lei Nº016/2017 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre 
“Dá nome ao Logradouro Público Municipal, conforme especifica”, do Requerimento 
Nº229/2017 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº981/17 de 
autoria dos Vereadores João Batista da Silva Martins, Diogo Latini Rodrigues e José Luiz 
Estefani Miranda Filho, da Indicação Nº982/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, da Indicação Nº986/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, do 
Decreto Nº934/17 do Poder Executivo e do Convite da Câmara Municipal de Mangaratiba/RJ. 
A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio acrescentar na indicação sobre o 
ponto de ônibus que tem perto da Igreja Sara Nossa Terra e que tem visto reclamações quanto ao 
acesso dos passageiros que fazem o embarque e desembarque naquele ponto, porque na verdade 
quando chega o horário de ônibus sempre tem uma carreta estacionada lá e quanto ao movimento 
da noite, do churrasquinho que tem lá não ver problema nenhum com isso até porque a maior 
necessidade é durante o dia quanto aos alunos que ficam ali esperando, então pede providencias 
para ver o que pode ser feito talvez uma placa educativa ou proibindo estacionar, acha que seria 
a princípio uma possível solução ou se persistir um guarda municipal que possa estar orientando 
os motoristas, principalmente os motoristas de carretas. O vereador disse que gostaria também de 
falar sobre o requerimento onde apresenta e faz um pedido de uma moção de aplausos a Revista 
Rio Minas e que tem a presença do Diretor-Presidente e proprietário da revista o Sr. Fabrício de 
Lima de Souza nessa Casa e que gostaria de justificar e falar um pouco sobre o trabalho dessa 
revista na região, onde ela procura divulgar o sucesso de administradores públicos, de 
empresários que com isso atrai parceiros e o desenvolvimento da região. Disse que é uma revista 
que conhece e sabe da credibilidade, sabe da perseverança com toda dificuldade que a revista vem 
lutando nesses seis para sete anos e o que deseja a revista é sucesso e sempre mais sucesso e que 
Deus possa estar dando força e sempre com essa imparcialidade que sempre pregou tanto do lado 
político como do lado empresarial sempre soube administrar isso muito bem. O Vereador 
parabenizou o Diretor da Revista por essa data tão importante e disse que essa Casa com certeza 
vai reconhecer aprovando essa moção de aplausos, 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 Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação referente ao Projeto de Lei Nº016/2017 de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 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. Colocou o Requerimento Nº229/2017 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que requer na forma regimental que seja concedido Moção 
de Aplausos a Revista Rio Minas Magazine em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida o Presidente pediu a Secretária Geral que fizesse a confecção da 
referida Moção. Encaminhou as Indicações Nº981/17 de autoria dos Vereadores João Batista 
da Silva Martins, Diogo Latini Rodrigues e José Luiz Estefani Miranda Filho, a Indicação 
Nº982/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº986/17 de 
autoria do Vereador João Batista da Silva Martins ao Chefe do Poder Executivo. O Presidente 
comunicou que a Casa seguirá o Decreto Nº934/17 do Poder Executivo que dispõe sobre o 
funcionamento da Administração Municipal em virtude dos feriados de Finados, Proclamação 
da República e Zumbi dos Palmares, dando outras providências”. Antes de encerrar a sessão o 
Presidente agradeceu a presença o proprietário da Revista Rio Minas Magazine e comunicou aos 
vereadores que no próximo sábado vai acontecer a Marcha para Jesus e essa Casa vai estar 
recebendo os pastores para uma oração a partir das 20h e conta com a presença dos colegas, 
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__________________________.        
 
 
             


