
 
 Estado do Rio de Janeiro 
Câmara Municipal de Macuco 
Poder Legislativo 
 

Ata da DCCCXV Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
26 de abril de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos vinte e seis 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 Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a 
essa tribuna para deixar registrado o falecimento da ex-vereadora do Município de Macuco que 
foi uma pessoa ilustre de serviços prestados ao Município e não deixa dúvida a ninguém quanto 
ao trabalho que ela sempre prestou ao Distrito Macuco, ao Município. Disse que lembra que no 
primeiro mandato do Ex-Prefeito Maurício Bittencourt a preocupação que ela sempre teve com 
as crianças, lembra que a receita da pestalozze não cobria a necessidade que a instituição tinha 
no seu dia a dia, então ela conseguiu com muita insistência junto ao governo municipal através 
de um decreto que todo funcionário público desce uma contribuição para a pestalozze, isso foi 
uma das conquista de Dona Terezinha. O Vereador disse ainda que fica aqui essa lembrança que 
segue como uma homenagem do falecimento de Dona Terezinha. Disse que ela não teve uma 
participação nessa Casa de Leis, mas esteve representando o Município de Macuco quando 
Macuco ainda era Distrito de Cordeiro, então fica aqui essa lembrança e essa pequena 
homenagem a uma macuquense ilustre de serviços prestados e que vai ficar como ensinamento 
para muitas gerações o que Dona Terezinha fez para Macuco, 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 dos Projetos de Decreto Legislativo Nº004/17 de autoria 
do Vereador João Batista da Silva Martins que dispõe sobre “Concede Medalha de Mérito 
Cultural Prefeito José Carlos Boaretto ao Sr. Carlos Hélio Bastos da Silva”, do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº005/17 de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza que dispõe 
sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. Alejandro Soares do Couto”, do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº006/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira que 
dispõe sobre “Concede Medalha de Mérito Cultural Prefeito José Carlos Boaretto a Creche 
Municipal Zilda Ribeiro Bianchini”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº007/17 de autoria do 
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão 
Macuquense ao Sr. Sidnei de Oliveira Almeida”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº008/17 de 



autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão 
Macuquense ao Sr. Mário Sérgio Silva”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº009/17 de autoria 
do Vereador Júlio Carlos Silva Badini que dispõe sobre “Concede Medalha de Mérito Cultural 
Prefeito José Carlos Boaretto a Srª. Amélia Vergínia Queiroz Boaretto” que foram a Segunda 
Votação, dos Pareceres Favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referentes 
aos Projetos de Decreto Legislativo Nº010/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues 
que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr.Marcelo de Lima Henrique”, do 
Projeto de Decreto Legislativo Nº011/17 de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza que 
dispõe sobre “Concede Medalha de Mérito Cultural Prefeito José Carlos Boaretto ao Sr. José da 
Silva Rezende”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº012/17 de autoria do Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy que dispõe sobre “Concede Medalha de Mérito Cultural Prefeito José Carlos 
Boaretto a Instituição Macuco Esporte Clube”, do Projeto de Decreto Legislativo Nº013/17 de 
autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho que dispõe sobre “Concede Medalha de 
Mérito Cultural Prefeito José Carlos Boaretto ao Sr. Antônio Carlos de Oliveira”e do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº014/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe 
sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. Cilas Pinheiro Sobrinho”, do Projeto de 
Decreto Legislativo Nº015/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini que dispõe sobre 
“Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. Domingos Sávio Antonio de Oliveira”, da 
Indicação Nº793/2017 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação 
Nº812/2017 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº815/2017 de 
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº875/2017 de autoria do 
Vereador Romulo da Silva Oliveira, do Comunicado NºCM031808/2017 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação e dos Convites da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A 
palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que veio a tribuna justificar a indicação 
apresentada e apesar de que na última sessão o Prefeito usou a tribuna livre e ele chegou a 
anunciar esse assunto, mas essa indicação foi protocolada no dia 9 de fevereiro e disse que vem 
constantemente sendo cobrados por alguns munícipes, principalmente por ter sido em um período 
Secretário de Esporte do Município com relação ao retorno das aulas de treinamento funcional. 
Disse que é uma modalidade que no momento para o Município ela para ser realizada não terá 
despesa porque o Município tem todos os equipamentos na secretaria para realizar esse tipo de 
projeto e tem a mão de obra já disponível lá, então o retorno dessas aulas vai ajudar e muito, 
muitos munícipes principalmente adultos que durante a noite participavam desse projeto, 
principalmente do público feminino. Disse ainda que tinham um trabalho muito paralelo com as 
aulas de dança que é praticamente o mesmo público, e é importante reforçar esse pedido para que 
essas aulas se inicie o mais rápido possível. O Vereador disse também que gostaria de 
parabenizar o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira pela indicação relacionada ao atletismo, ao 
apoio aos atletas de Macuco, disse que chegou a fazer em uma sessão ainda desse mês uma 
indicação um pouco parecida onde pedia que incentivasse os atletas, captassem esses atletas nas 
escolas para fortalecer a participação de crianças e adolescentes na corrida e hoje disse que 



gostaria de parabenizar o Vereador por estar completando esse trabalho apoiando os corredores 
adultos, incentivando os corredores do Município. Disse ainda que também gostaria de 
parabenizar o presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira pela indicação com relação ao 
calçamento nas ruas do Bairro Santos Reis que realmente é muito necessário, são ruas que tem 
um trânsito de veículos intenso com a saída principalmente para o bairro da Reta onde passa 
pelas casinhas populares. Disse ainda que gostaria de parabenizar também ao Vereador Romulo 
da Silva Oliveira pela indicação onde através das crianças começa a incentivar economia de água 
principalmente nas escolas, é uma questão ambiental um problema que tem que ser muito 
trabalhado para que no futuro ninguém venha a sofrer. O Vereador parabenizou todos os 
Vereadores por todas as indicações apresentadas e solicitou ao Prefeito para que quanto mais 
rápido dê início a indicação que apresentou para que os munícipes usuários do treinamento 
funcional, disse que sabe que o Município até dispõe de algumas academias, mas muitas pessoas 
não têm condições de pagar uma mensalidade para estar fazendo essa prática desse tipo de 
esporte, então que a Secretaria de Esporte desenvolva gratuitamente como já era e tem aí o 
material, tem material humano, material esportivo e até mesmo o local. O Vereador Romulo da 
Silva Oliveira pediu aparte ao Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que só para 
completar o que o Vereador estava falando, a questão ambiental também é importante mais à 
questão financeira também é muito importante porque querendo ou não levando essa notícia de 
economia de água para casa o pai e a mãe ajuda economizando água em casa, concluiu. Fez uso 
da palavra no Grande Expediente o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse 
querer registrar a presença da Doutora Danielle sobsecretária de Assistência Social e Presidente 
do PSDB em Macuco e agradecer ao Prefeito Bruno Alves Boaretto pelas respostas dadas nesse 
plenário a respeito das indicações de todos os Vereadores e parabenizar também aos colegas 
Vereadores pelas indicações e agradecer também ao Prefeito por que além de ter atendido as 
indicações de todos os Vereadores e em particular uma indicação importante sua que tem falando 
desde o início da campanha política que é a revitalização da Praça do Centro onde faria a 
retirada dos brinquedos, do parque infantil e colocaria o brinquedo na praça de baixo com a 
construção de banheiro público no subterrâneo do coreto. Disse ainda que outra indicação 
importante que fez foi sobre a revitalização do Rural Park e que todos sabem que as árvores lá 
plantadas causaram grandes problemas para as redes de águas pluviais e outra indicação foi em 
relação à pista de atletismo onde os adeptos do esporte irão praticar seu esporte em torno do 
Rural Park e revitalização também a colocação de piso do Centro Francisco Dornelles onde é 
geralmente utilizado para festas e eventos. Disse que fica aqui seu agradecimento ao Prefeito 
não só pelo atendimento a suas indicações, mas pelas indicações dos colegas Vereadores também, 
concluiu. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para Ordem do dia. Colocou os Projetos de 
Decreto Legislativo Nº004/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, o Projeto 
de Decreto Legislativo Nº005/17 de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza em Segunda 
Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida colocou a Redação 
Final dos referidos Projetos de Decreto Legislativo em Única Discussão e Votação os quais 



foram aprovados por unanimidade e foram à publicação. Em seguida, o Presidente Carlos 
Alberto da Silva Oliveira convidou o Vice-Presidente Alberto de Oliveira Herdy para por em 
Votação o Projeto de sua autoria. O Presidente em exercício Alberto de Oliveira Herdy colocou o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº006/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira em Segunda Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida 
colocou a Redação Final do referido Projeto de Decreto Legislativo em Única Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi à publicação. O Presidente em exercício 
Alberto de Oliveira Herdy, convidou o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira para reassumir 
a cadeira da Presidência. Reassumiu os trabalhos o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira e 
colocou os Projetos de Decreto Legislativo Nº007/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani 
Miranda Filho, o Projeto de Decreto Legislativo Nº008/17 de autoria do Vereador Ederson 
Araújo de Souza e o Projeto de Decreto Legislativo Nº009/17 de autoria do Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini em Segunda Discussão e Votação os quais foram aprovados por 
unanimidade. Em seguida colocou a Redação Final dos referido Projetos de Decreto Legislativo 
em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade e foram à publicação. 
Colocou os Pareceres Favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referentes aos 
Projetos de Decreto Legislativo Nº010/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº011/17 de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza, o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº012/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº013/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda 
Filho e o Projeto de Decreto Legislativo Nº014/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida 
colocou os Projetos de Decreto Legislativo em tela em Primeira Discussão e Votação os quais 
foram aprovados por unanimidade e foram a Segunda Votação. Encaminhou a Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Decreto Legislativo Nº015/17 de autoria do 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini. Em seguida encaminhou a Indicação Nº793/2017 de 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº812/2017 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº815/2017 de autoria do Vereador Carlos Alberto 
da Silva Oliveira, da Indicação Nº875/2017 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira 
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__________________________.                        

 


