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06 de novembro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos seis dias 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 Ederson Araújo de Souza o qual disse o que o trouxe a tribuna foi que semana 
passada teve uma conversa em particular com um amigo seu da delegacia de Cordeiro o 
qual está de frente chefiando a delegacia e em uma conversa formal que o preocupou muito 
diante aquela casa, diante aquela instituição que na verdade está instalada no Município 
de Cordeiro mais diretamente atende a população de Macuco e que a delegacia de Macuco 
é um sonho, mas enquanto esse sonho não se realiza a população de Macuco depende 
daquela casa e o delegado disse que a questão de funcionários na delegacia está a cada dia 
que passa ficando mais limitada e no final da conversa ouve um pedido, que se juntasse 
com os colegas vereadores e tomassem um atitude com relação a questão de funcionários e 
que procurassem a liderança política do Município e não deixassem isso acontecer, porque 
vai afetar muito o Município de Macuco. O Vereador disse também que a questão de 
segurança pública e que todos estão sabendo que a cada dia que passa está mais difícil e 
que teve semana passada uma reunião nessa Casa com a Polícia Militar e agora vem 
agravar a questão da Polícia Civil e diante do seu conhecimento e amizade com eles lá se 
propôs em tomar essa atitude e estar aqui com os colegas vereadores tentando reunir e 
procurar uma maneira de resolver e tentar ajudar de alguma forma. Disse que na verdade 
hoje ainda tem funcionários lá, mas a chance de em janeiro, virando o ano não ter 
possibilidade da delegacia continuar funcionando é muito grande, então antes que termine 
o ano e que pare tudo veio pedir os colegas vereadores a compreensão de tentarem se unir, 
procurar o Prefeito e ver uma forma, talvez na ALERJ, com os Deputados, e tentar fazer 
que ajudem de alguma forma a questão de funcionários. Disse que isso não é uma coisa tão 
difícil e impossível para o Estado resolver, na verdade coisa que o Estado mesmo causou e 
isso vem da crise instalada no País principalmente no Estado, então é hoje mais que 
obrigação deles estarem resolvendo esse problema diante da delegacia 154 DP de Cordeiro. 
O Vereador disse que foi feito permuta de funcionários e a delegacia não teve benefício de 



volta com os dois policiais que foram transferidos para 152 DP de Duas Barras e um para 
a 151 DP de Nova Friburgo e não ouve a vinda de outros funcionários para a delegacia 
de Cordeiro e alguns outros policiais já estão dando entrada na aposentaria, então isso 
realmente está preocupando o delegado, preocupando o chefe da polícia civil de Cordeiro e 
que gostaria de pedir aos colegas vereadores uma união em relação a isso, porque a 
delegacia está instalada no Município de Cordeiro, mas diretamente atende a população 
de Macuco e é uma questão que está preocupando muito a todos, concluiu. Fez uso da 
palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio também a tribuna e 
que a princípio se coloca à disposição do Vereador Ederson enquanto ao pedido que fez, 
enquanto a demanda e só para relembrar e dá ânimo e força que tiveram sucesso quanto 
aos lacticínios e tem certeza que quanto a delegacia que faz parte da segurança do 
Município acredita que possam estar unidos como o Vereador Ederson falou e estarem aí 
como dá mesma forma que tiveram na questão dos lacticínios e acredita que possam ter 
sucesso lá também, protocolando e indo de gabinete em gabinete fazendo pedido. Disse que 
os vereadores de Macuco têm um bom relacionamento no gabinete da Deputada Marta 
Rocha ex-secretária de Estado de Segurança Pública e Delegada Chefe da Polícia Civil, 
então acredita que possam quase com muita certeza ter sucesso de alguma resposta que vá 
favorecer essa demanda na delegacia. Disse que o Vereador pode contar com seu apoio e 
que veio também a tribuna para deixar registrado como membro de uma Igreja Evangélica 
a satisfação do meio evangélico quanto a realização da Marcha para Jesus, acredita que 
com essa atenção e esse teor ainda não se viu no Município de Macuco a atenção que foi 
dada ao povo evangélico. Disse que então veio aqui diante da sua satisfação e satisfação 
que viu de muitos deixar registrado nessa Casa como que fez bem e vai sempre fazer bem a 
atenção que o Município deu a essa macha. Disse que foi muito importante e acredita que 
pode estar junto e viu também a satisfação de muitos e que também da mesma forma foi 
abordado para agradecer o jeito que foi lidado, o jeito que foi feito a Marcha para Jesus. O 
Vereador disse que então está aqui em nome desse povo agradecendo a maneira que todos 
foram tratados, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual 
disse que gostaria de parabenizar o Vereador Ederson pela iniciativa e que pode contar 
com ele. Disse que tem que começar com prevenção mesmo, estar prevenindo se o problema 
estava se agravando lá na frente é o momento de estarem resolvendo, procurando resolver 
agora e que Macuco depende daquela delegacia. Disse que nesses dias dependeu da 
delegacia e que foi muito bem atendido e falaram com ele que são amigos do Vereador 
Ederson e que se sentiu muito à vontade e acredita que o colega deixou um bom legado lá e 
isso é muito importante e que está de parabéns. Disse que gostaria também de parabenizar 
todos os pastores que estavam envolvidos com a Marcha, o pessoal do público evangélico, 
do público católico pela atenção e carinho e agradecer também ao prefeito Bruno Boaretto 
pelo carinho e atenção que teve com o povo evangélico e agradecer também em especial aos 
pastores que vieram a Câmara Municipal e fizeram uma oração maravilhosa por essa Casa 
e por todos os Vereadores e funcionários e que também oraram na Prefeitura e que foram 



no gabinete do Prefeito. Disse que participou da Marcha e que realmente foi um momento 
único e muito satisfatório e que estão caminhando na intenção de proclamar o nome de 
Deus e acha que muitos problemas que vivem hoje são em decorrência da falta da presença 
de Deus na vida das pessoas e acha que Macuco está no caminho certo. Disse que gostaria 
de parabenizar a todos e também aos colegas Vereadores, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de aproveitar a fala de alguns 
colegas vereadores e até comentando sobre o que o Vereador Ederson falou gostaria de 
dizer que como o Vereador Cássio e os demais vão estar juntos nessa causa como o falou, 
se já fosse levantada as carências para começarem juntos dando início a esse trabalho das 
necessidades da delegacia de Cordeiro. Disse que queria aproveitar e dizer também a sua 
satisfação de poder participar pela primeira vez desse movimento da Marcha para Jesus 
como vereador dessa Casa. Disse que na sexta-feira participou da abertura no Centro da 
cidade no palco que estava sendo realizado o evento e no sábado tiveram a oportunidade 
de receber os pastores que estavam no evento aqui na Casa e que foi muito gratificante de 
poder estar recebendo, de poder estar num sábado oito e pouco da noite sentado em sua 
cadeira de vereador para trazer coisas boas para o Município, para essa Casa de Leis. 
Disse que aqueles que puderam tiveram o mesmo pensamento em que está falando e os que 
não puderam disse que entende mais também recebeu todos as orações pelos pastores que 
estiveram aqui. O Vereador disse também que gostaria de registrar e parabenizar a 
comunidade católica que ontem teve um evento muito importante na Igreja Católica, o 
Movimento do Cairos para as famílias com a presença de uma missionária da comunidade 
Canção Nova que fez um trabalho fantástico na igreja católica durante todo o dia, o 
evento começou as 8h e terminou as 20h, então disse que é importante estar aqui 
parabenizando também o padre Wanderson e dizer que Macuco está sendo ai não só pelo 
padre como por todos os pastores e todas as igrejas trabalhando todos unidos em prol da 
evangelização, da união, das orações sempre trazendo coisas do bem para a população. 
Disse que mais o que o traz a essa tribuna hoje é uma situação que aconteceu na quarta-
feira no final da tarde quase que no início da sessão e que não poderia de deixar de estar 
agradecendo as pessoas que foram incansáveis na ajuda da transferência do paciente Luiz 
Geovane Pereira, pessoa que particularmente não tem muita amizade, mas foi procurado 
pela família no final da tarde, pessoa que estava internada no hospital de Cantagalo a 
muitos dias e que gostaria de parabenizar e agradecer o Prefeito Bruno e destacar o 
trabalho e empenho do Secretário de Saúde Flávio e da Michelle Zaniboni que por sinal e 
que já foi aprovada por essa Casa uma Moção de Aplausos a Michelle servidora do 
Município que de 11h da noite de quarta-feira até as 4h da tarde da quinta-feira foram 
incansáveis na transferência desse paciente onde tem certeza que esse trabalho deles junto 
com o Secretário de Saúde do Estado foi importantíssimo e que está aí torcendo pelo 
recuperação e melhora desse paciente que já está melhor e tem certeza que salvaram a vida 
desse rapaz. Disse que sabe do empenho, então da mesma forma que cobra se acha na 
condição de vir aqui parabenizar e agradecer pelo empenho que a Secretaria de Saúde fez 



na transferência desse paciente para o Hospital Alberto Torres que é um dos hospitais de 
grande referência hoje do Estado, então disse que fica aqui seu agradecimento, concluiu. 
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que gostaria de fazer uma colocação em 
relação as palavras do Vereador Ederson que essa Casa se uniu para uma causa que foi o 
problema dos lacticínios e que conseguiram resolver e que vão estar unidos e colocando essa 
Casa a disposição para estarem juntos nessa causa da delegacia e que vão procurar uma 
melhor forma para estarem resolvendo isso, talvez da mesma forma encaminhando ofícios 
aos deputados, usando todo o conhecimento para estarem resolvendo essa questão. O 
presidente disse também que gostaria de agradecer através do colega vereador Cássio para 
que leve aos pastores o prazer que foi de estarem recebendo-os nessa Casa e que essa Casa 
sempre estará de portas abertas para qualquer evento que venha beneficiar o Município de 
Macuco e achou que foi uma coisa muito boa e única que viveram no sábado não só aqui 
mais em todo o Município. Parabenizou a todos os pastores, a COPLEM pela realização 
da bela Marcha para Jesus. O presidente disse também que com relação ao que o Vereador 
Diogo disse que também presenciou a situação do paciente e achou que foi uma coisa que 
tem que parabenizar porque cobram e quando acontece tem que estar aqui agradecendo 
também. Disse que uma coisa que deixaram passar foi que também foi realizado na 
quinta-feira, no último feriado o encerramento da Copa Evangélica e achou que foi um 
evento e disse que é meio suspeito de falar porque foi organizado por Rafael seu filho, mas 
não foi só por ele, ele só estava à frente mais teve ajuda da Liga, do Macuco Esporte 
Clube, de várias pessoas, do Clube União Maravilha, da Rio Cable e de todos que 
colaboraram para que esse evento fosse um sucesso, concluiu. Em seguida o Presidente 
solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº016/2017 de autoria do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Dá nome ao Logradouro Público Municipal, 
conforme especifica” o qual foi a Segunda Votação; da Indicação Nº973/17 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº987/17 de autoria do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº988/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira 
Herdy e da Convite da Federação de Agricultura e Sindicato Rural de Cordeiro/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 justificativa 
quanto a rua Maria Anazira Poubel Pires no bairro Volta do Umbigo e que estava até 
falando com o vereador João e ele falou que já se manifestou sobre isso junto ao prefeito. 
O Vereador disse que essa rua na verdade tem o início quando ela tem a convergência com 
a Grimaldino Silva, porque ela tanto se inicia para lado esquerdo em relação a Fazenda da 
Casa Branca como para o lado direito que é subindo a Volta do Umbigo, então ela tem 
necessidade nos dois pontos finais, tanto no ponto final no Viradouro, no Tião Marcos 
como também no final dela no pessoal do Sr. Totô que também teria necessidade de sair na 
rua de cima. Disse que acredita que essa obra traria e melhoraria no fluxo, na entrada e 



também na valorização dos lotes que estão por ali. Disse que na oportunidade há algum 
tempo tiveram com o João Marcos na época com o prefeito Rogério Bianchini e foram lá e 
ele se colocou à disposição junto até ao advogado Barroso de Cordeiro para que aquela 
área fosse desapropriada se prontificando a ajudar o Município enquanto a necessidade 
daquela rua. O Vereador disse que acredita que mesmo com dificuldade que esteja 
passando o Município futuramente poderia se priorizar isso porque é um anseio de todos 
os moradores do bairro e que todos desejam isso. Disse que tem custo mais não é uma obra 
tão cara, a princípio poderia abrir sem a pavimentação e ir ajeitando aos poucos. Disse que 
então fica aqui sua justificativa quanto a essa necessidade, 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 Nº016/2017 de 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues 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 a sanção. Encaminhou as 
Indicações Nº973/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação 
Nº987/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº988/17 de 
autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy 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__________________________.        
 
 
             


