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Ata da DCCCVIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
03 de abril de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos três dias do mês de abril 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. Foi lida a ata da sessão 
anterior e aprovada por unanimidade.  A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. 
Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual 
disse que o que o trouxe a tribuna foi só para informar aos colegas Vereadores e também 
agradecer a presença do Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira, do Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini, do Vereador João Batista da Silva Martins, onde na última sexta-
feira fizeram a entrega da Moção de Aplauso ao Macuco Esporte Clube pelos 49 anos de 
Fundação. Disse que estiveram presente na cerimônia de aniversário no Macuco Esporte 
Clube onde entregaram a Moção que foi aprovada por todos aqui e que tiveram a honra de 
poder ver os jogadores tricampeões do Calcário de 1999 sendo homenageados por aquela 
diretoria, onde 18 anos depois de Macuco sagrar-se campeão dessa importante competição 
regional muitos jogadores foram agraciados e disse que inclusive quer relatar que a placa 
que na então época foi colocada lá no Macuco Esporte Clube, no Estádio pelo então 
Prefeito da época, saudoso Maurício Bittencourt onde a Prefeitura homenageou esses 
jogadores por esta conquista brilhante na fase regional desta competição que Macuco 
sagrou-se campeão e que essa placa foi tirada por uma ex-administração do Clube até por 
questões políticas e ela foi retornada agora não da forma que deveria ter sido e disse que 
tem certeza que em breve ela vai ser recolocada no lugar com o nome das pessoas que foram 
campeões e que foram raspadas daquela placa e que tem certeza que muitos daqueles que 
foram campeões ficaram felizes de reencontrar aquela placa naquela festa de comemoração 
dos 49 anos do Clube. Disse ainda que mais uma vez quer parabenizar a Diretoria e dizer 
que aqui está o Vereador Carlos Alberto e que hoje é nosso Presidente e ele, que tiveram a 
oportunidade na época de fazerem parte dessa comissão que junto com mais 22 jogadores e 
todos eles moradores de Macuco que participaram dessa conquista. Disse que então espera 
e sabe desse comprometimento e tem certeza que em breve vamos ver essa placa com todos 
aqueles nomes que foram retirados e mais aqueles que ainda estão sendo recolocadas no 
lugar de onde não deveriam ter saído. O Vereador disse ainda que outro assunto que o traz 
a tribuna é para falar dessa importante reunião que tiveram hoje pela manhã com mais 
seis vereadores que puderam estar presentes, o Vereador José Luiz Estefani Miranda 



Filho, o Vereador Alberto de Oliveira Herdy, o Presidente Carlos Alberto da Silva 
Oliveira, o Vereador Júlio Carlos Silva Badini, o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, 
disse que tiveram pela manhã uma reunião importante com o Coronel Espanha no 11º 
Batalhão de Polícia Militar na cidade de Nova Friburgo onde levaram muitas 
reivindicações e pediram como disse o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho. Disse 
que uma atenção muito particular para o Município de Macuco e que a gente vem 
acompanhando casos que vem acontecendo no Município que o preocupa, tanto com jovens 
e com alguns estabelecimentos que recentemente tem acontecido furtos e que fizeram 
algumas reivindicações inclusive com respeito ao aumento do contingente do policiamento 
na cidade, mas o coronel foi bem claro e devido a essa condição que o Estado se encontra 
no momento que essa crise atravessa, ele disse que fica impossível no momento aumentar 
esse contingente, mas disse que os deixou alegres e satisfeito foi que ele se colocou muito 
alternativo em nos ajudar de alguma outra forma para que melhore essa condição de 
melhorar o policiamento no Município de Macuco. O Vereador disse ainda que tiveram 
vários outros assuntos e falaram também em relação ao Programa PROERJ que acontece 
nas escolas dos Municípios, que é um programa educacional da Polícia Militar a respeito 
da violência e drogas. Disse que saiu de lá muito esperançoso e acredita que os outros 
Vereadores também tiveram a oportunidade de falar e ficaram muito satisfeitos até mesmo 
pela recepção que tiveram lá não só pelo coronel mais por todos os policiais militares que 
tiveram no efetivo naquele dia onde os receberam muito bem e tem certeza que essa 
reunião em breve vai estar sendo mostrado algum resultados, mesmo com a questão da 
crise do Estado, com o problema que o Estado atravessa, mas sentiu muita vontade no 
coronel em poder ajudar o Município de Macuco. Disse que era isso que queria deixar 
registrado e agradecer a todos os Vereadores que tiveram presentes e só para concluir disse 
que já queria parabenizar o Secretário de Obras o Sr. Frederico Saporetti e ao Exmo. 
Prefeito Bruno Alves Boaretto que já iniciaram a obra na Rua Manoel Pinto da Fonseca 
no Bairro Paraíso uma indicação que vez na última sessão, acredita que a obra ainda não 
foi concluída e que até hoje pela manhã não tinha sido, mas só de ter iniciado já tem 
melhorado muito o trânsito daquela localidade e queria deixar registrado aqui, concluiu. 
Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o 
qual disse que veio a tribuna para enaltecer a iniciativa e atitude do Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy junto com o Presidente desta Casa o Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira da ida ao 11º Batalhão, disse que acha que ficou demonstrado lá à humildade e 
ser uma pessoa muito justa do comandante da Polícia Militar da nossa reunião e todos 
tiveram a oportunidade de expor os problemas, fazerem os pedidos e ele deixou claro das 
dificuldades que Estado atravessa e qualquer medida em relação a aumentar o efetivo ou 
até mesmo melhorar com uma viatura isso traz despesa e então não foi que ele descartou 
ele achou impossível isso até deu explicações administrativa que realmente deixa a gente 
triste quanto a receita deles, que eles tem as despesas deles diárias então a dificuldade só 
aumenta, mas ao mesmo tempo nos deixou esperançosos quanto a possibilidade até de 
trazer um PATAMO para Macuco, que seria uma operação especial da Polícia Militar, 



isso seria muito importante. Disse também que conseguiram passar para ele que desde o 
ano passado haveria possibilidade já sendo ventilada, isso partindo do Deputado Luiz 
Martins quanto uma companhia avançada em Cordeiro e todos aqui presenciaram que ele 
apoia essa ideia, ele achou muito válido, e o que seria? A nossa companhia e que o 
Vereador Alberto de Oliveira Herdy pode corrigir, acha que são oito ou nove Municípios e 
a nossa companhia avançada estaria aqui com cinco Municípios e futuramente isso daria 
a oportunidade de estar aumentando nosso efetivo, a princípio não, e essa companhia já 
teria uma sede dela que seria dentro do Parque de Exposição em Cordeiro, então 
melhoraria muito ali e acredita que futuramente, a princípio estaríamos caminhando com 
as próprias pernas e seria um avanço e depois as coisas iam se adequando de acordo com as 
necessidades. Disse ainda que mais uma vez gostaria de agradecer ao Presidente Carlos 
Alberto da Silva Oliveira, ao Vereador Alberto de Oliveira Herdy pelo convite de estar 
juntos lá, disse que isso foi muito bom e que tem nos dado resultado, tem nos dado frutos. 
O Vereador disse ainda que na quinta-feira à noite o Deputado Luiz Martins o ligou para 
que estivesse e que teve até a oportunidade de convidar o Vereador Diogo Latini 
Rodrigues e o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira para irem lá para uma reunião 
com o DETRO e com todas as empresas de ônibus, todas as concessionárias no gabinete do 
Prefeito de Nova Friburgo, onde estariam sendo discutidos os embarques e desembarques 
de passageiros e o problema que os passageiros, incluindo os nosso daqui é claro, que estão 
passando quanto à falta de cobradores nos ônibus que nos atende no nosso terminal e em 
outros Municípios, disse que foi pego de surpresa porque tinha outros compromissos e 
então disse que saiu na correria e infelizmente não teve a companhia de outro vereador e 
foi sozinho mais foi muito boa a reunião. O Vereador disse que a reunião teve a presença 
do Prefeito de Nova Friburgo, teve a presença de dois Deputados Estaduais, teve a 
presença de todos os representantes de todas as empresas que passam aqui e atendem a 
região, teve representante dos Municípios de Duas Barras, Carmo, Bom Jardim, Macuco, 
Cordeiro, São Sebastião do Alto e Santa Maria Madalena. Disse que foi muito produtiva 
a reunião e todos nós sabemos que no ano passado que foram pego de surpresa quanto ao 
embarque e desembarque dos passageiros em Nova Friburgo e que isso trouxe um 
transtorno para todos os usuários e que todos nós somos dependentes do Município de 
Nova Friburgo, ou seja, na área de saúde, ou seja, em lojas de compras e temos o acesso lá 
diariamente, ou seja, de carro ou ônibus. Disse que isso foi um transtorno para toda a 
região onde no período o Deputado Luiz Martins abraçou esta causa e está até hoje, e que 
foi iniciativa dele essa reunião. O Vereador disse ainda que o DETRO está a nossa 
disposição e que no dia 10 lá teve a oportunidade de conversar com o Dr. João Casimiro 
Araújo que é o Diretor Técnico Operacional do DETRO e que todas essas pessoas e todos 
esses Municípios presentes vão estar agora presentes assinando esse termo de conduta no 
dia 10 de abril e fica aqui o convite a todos os Vereadores para estarmos junto lá e 
acredita que quanto ao embarque e desembarque que a solução já foi apresentada e vai ser 
assinada, e quanto ao problema que nos atinge aqui quanto à falta de cobradores nos 
ônibus que isso na verdade um transporte de ônibus que leva duas horas e meia agora leva 



três horas e meia, o pessoal que pega no serviço cedo está tendo que sair bem mais cedo de 
casa devido esse atraso. Disse ainda que isso foi explicado da seguinte maneira que as 
empresas, e essa explicação não convenceram ninguém lá e o DETRO comprou essa briga e 
deram a seguinte explicação estariam implantando o bilhete eletrônico que na verdade 
demoraria e o nosso pessoal continuaria tendo que sair de casa mais cedo. Disse que dia 10 
irão voltar a discutir isso lá e acredita que eles estão preocupados em também trazer uma 
solução a todos nós. O Vereador disse ainda que queria também deixar registrado quanto à 
festividade do Macuco Esporte Clube e que não teve como estar presente, mas ha dias 
atrás foi lido nesta Casa uma indicação onde pediu um repasse, um convênio com o 
Macuco Esporte Clube, disse que é uma indicação que ele repete todo ano porque sabe da 
necessidade do Macuco Esporte Clube. Disse também que gostaria de parabenizar o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues e o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira pela 
iniciativa de trazer essa devida homenagem para o lugar que ela merece. Disse que isso aí é 
uma atitude justa, correta porque quando uma homenagem é feita ninguém deve desfazer, 
se foi feita a homenagem tem um motivo para aquilo e acha muito feio a gente tirar uma 
homenagem que uma pessoa fez isso não só em placas como em nome de ruas, isso não deve 
ser mudando. Parabenizou mais uma vez o Vereador Diogo Latini Rodrigues, o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira e a Diretoria do Macuco Esporte Clube, 
concluiu. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Romulo da Silva 
Oliveira o qual disse que gostaria de comunicar aos colegas que ele e seus assessores 
começaram uma campanha do agasalho e que esses agasalhos irão está sendo arrecadado 
no Posto Macuco e no Posto Arara-Azul. Disse que sabe das dificuldades que está 
passando o País e o Estado, a dificuldade de dinheiro, então acha que mais que justo da 
nossa parte é tentar contribuir com as pessoas. Disse ainda que é importante sermos 
solidários uns com os outros e conta com a ajuda desta Casa, dos colegas Vereadores para 
dá-los esse apoio, concluiu. O Presidente disse que só para endossar as palavras do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues e do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que não se 
deve tirar homenagem de ninguém e que isso é injusto, por isso essa compra dessa causa 
estar devolvendo essa homenagem que foi feita pelo Ex-Prefeito Maurício Bittencourt aos 
jogadores e ao Macuco Esporte Clube e que as pessoas tem que deixar esse negócio de 
política de lado e passar a respeitar um pouco mais as homenagens que são feitas para 
determinadas instituições e determinadas pessoas do nosso Município. Disse ainda que vai 
estar retornando e já se comprometeu junto ao Prefeito Bruno Alves Boaretto de estar 
restaurando aquela placa e em breve vai estar convidando a todos os Vereadores e 
população para estar recuperando essa homenagem como foi feita. O Presidente disse ao 
Vereador Romulo da Silva Oliveira que essa campanha do agasalho é muito importante e 
acha que podem estar juntos com essa Casa, disponibilizando também junto aos 
funcionários para que façam parte dessa campanha e aos munícipes presentes que também 
se engajem nessa campanha. O Presidente disse também que o Vereador Cássio e o 
Vereador Diogo se esqueceram de falar sobre a ativação com relação à reunião com o 
Coronel Espanha, a ativação do nosso Conselho Municipal de Segurança, disse que acha 



muito importante ter isso em nosso Município de volta, não só em Macuco mais em todos 
os Municípios e que na verdade todos os Conselhos foram desativados. Disse que ele se 
colocou a disposição e que já vai está pegando esta documentação essa semana para ver o 
que se pode fazer para estar reativando isso e com isso conta muito com o apoio dos 
munícipes para que monte uma nova diretoria, um novo conselho para que estejam  
levantando os problemas do nosso Município e estar passando para as autoridades 
competentes para que, mesmo que não resolva vai estar amenizando e acha que todos tem 
que trabalhar em prol do Município, concluiu. Não havendo mais 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 Nº016/17 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “Autoriza o parcelamento dos valores atrasados, lançados ou não em 
dívida ativa ou não pela Fazenda Municipal, e dá outras providências”, do Parecer 
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de 
Resolução Nº012/17 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre “Altera a Redação da 
Resolução Nº004/2002, com a modificação dada pela Emenda Modificativa 
Nº002/2014”, da Indicação Nº763/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da 
Indicação Nº796/17 do Vereador João Batista da Silva Martins, da Indicação 
Nº814/2017 do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº859/2017 do 
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação Nº860/2017 do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº862/17 do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, 
da Indicação Nº863/17 do Vereador Ederson Araújo de Souza e do Ofício da Presidência 
da Comissão Municipal do PSDB. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. No 
Grande Expediente fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse 
que veio a essa tribuna para falar sobre a praça de skate porque foi parado por jovens e 
hoje se vê o crescimento desse esporte em nossa cidade, são adolescentes andando na rua 
onde passam carros, bicicletas e até pedestres nas calçadas correndo o risco até de 
acontecer um acidente. Disse que em preocupação com esses adolescentes e que essa ideia já 
vem desde o outro mandato e está repetindo. Disse ainda que essa praça de skate não deve 
ficar muito cara para o Município, porque é uma coisa mais simples de fazer e que tire 
esses jovens da rua que corre o risco de acontecer algum acidente, dar um lugar para eles 
para eles terem mais segurança na prática desse esporte. O Vereador Diogo Latini 
Rodrigues pediu aparte ao Vereador Júlio Carlos Silva Badini. O presidente concedeu 
aparte ao Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que primeiramente gostaria de 
parabenizar o Vereador Júlio Carlos Silva Badini pela Indicação e dizer que o skate é um 
dos esportes radicais que vem sendo muito praticados por crianças e adolescentes e até 
mesmo por adultos que não praticam outros tipos de esportes e disse que também é 
favorável a essa construção até porque a gente sabe que não é uma obra muito cara, é uma 
obra mais de alvenaria, o gasto maior seria de cimento e ferragem para fazer as rampas, 
mas ao mesmo tempo pode também ser feito uma pista com rampas de madeirite um 
material um pouco mais barato que podem até ser usados em outros locais. Disse que mais 



o que o deixa, assim que pode até falar que o Município recentemente, que nós votamos o 
parcelamento do INSS e consequentemente após o primeiro pagamento desse parcelamento 
o Município sai do CAUC e o Ministério de Esporte abre muito programa como praça de 
esporte radical, disse que então fica também essa sugestão que o Executivo possa estar aí 
fazendo essa capacitação de recursos através do Ministério de Esporte para que essa 
indicação esteja sendo atendida. O Vereador disse ainda que ele infelizmente quando 
Secretário de Esporte não teve essa oportunidade e em alguns momentos não tinha como 
receber o recurso Federal mais disse que deixa essa ideia aí e acha que vai ser válida e 
ajudar. Parabenizou mais uma vez o Vereador Júlio Carlos Silva Badini e disse que tem 
certeza que é um esporte diferente e que a garotada de Macuco vai muito utilizar, 
concluiu. A palavra voltou ao Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que a ideia 
do Vereador Diogo é tirar os jovens da rua, ter uma área de lazer com segurança que até os 
próprios pais ficam mais tranquilos em casa. Disse ainda que as crianças de 13, 14, 15 
anos pegam o skate e vão para a rua e não sabem onde vão andar, tem carros, tem 
bicicleta, tem tudo e então o ideal que tenham um lugar apropriado para eles, concluiu.         
Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para Ordem do dia. Encaminhou o 
Projeto de Lei Nº016/17 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em 
seguida colocou o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
referente ao Projeto De Resolução Nº012/17 da Mesa Diretora em Única Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Resolução em Tela em 
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação 
Final do referido Projeto de Resolução em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 
por unanimidade e foi à publicação. Encaminhou ao Chefe do Poder Executivo as 
indicações Nº763/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira , a Indicação Nº796/17 do 
Vereador João Batista da Silva Martins, a Indicação Nº863/17 do Vereador Ederson 
Araújo de Souza, a Indicação Nº859/2017 do Vereador José Luiz Estefani Miranda 
Filho, a Indicação Nº860/2017 do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação 
Nº862/17 do Vereador Júlio Carlos Silva Badini e a Indicação Nº814/2017 do Vereador 
Carlos Alberto da Silva Oliveira. Deferiu o Ofício da Presidência da Comissão Municipal 
Provisória do PSDB o qual pede o espaço dessa casa para a realização de sua Convenção 
Ordinária Municipal para o dia 19 de abril de 2017, das 13h às 16h e pediu a Secretária 
Geral que comunique a Presidente da Comissão o deferimento do Ofício e que a Convenção 
não ultrapasse o horário das 16h por ser no dia de Sessão Ordinária da Câmara Municipal 
de Macuco.  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__________________________.                        

 


