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Ata da DCCCXVI Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
03 de maio de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos três dias do mês de maio 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. Ausentes os Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e José Luiz Estefani Miranda 
Filho. 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 Romulo da 
Silva Oliveira o qual disse que veio a tribuna parabenizar a Associação de Moradores do Bairro 
Barreira e a todos que contribuíram para a realização do almoço em comemoração ao Dia do 
Trabalhador. Disse ainda que gostaria também de agradecer ao Prefeito Bruno Alves Boaretto 
por ter atendido uma indicação sua que foi a reforma do antigo coleginho do Bairro Barreira, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de 
deixar registrado nessa Casa de Leis que na última sexta-feira o Município de Macuco, como já 
havia dito numa sessão anterior foi contemplado com uma ação da Fundação Leão XIII o qual 
tiveram atendimento oftalmológico e trabalhos de distribuição de isenção para segunda via de 
documentos. Disse que queria deixar seu agradecimento ao Deputado Federal Marco Antonio 
Cabral por estar intercedendo e trazendo essa ação para Macuco, agradecer também a Prefeitura 
pela estrutura, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Secretaria do 
Trabalho, Envelhecimento Saudável e Juventude e a Secretaria de Educação, Turismo, Cultura, 
Ciência e Tecnologia que estiveram presentes o tempo todo dando apoio, agradecer os 
funcionários da Câmara Municipal de Macuco que estiveram colaborando junto com os 
funcionários da Prefeitura no evento e a todos os colegas Vereadores que estiveram participando, 
disse que sabe que alguns não puderam estar presentes por causa de outros compromissos, mas os 
que puderam realmente participaram e tiveram lá 485 atendimentos confirmados, 381 
atendimento dos 485 foram para o projeto Novo Olhar, onde dos 381, 368 pessoas vão receber o 
óculo no dia 02 de junho e esses óculos serão entregues na Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos do Município, além de 104 pessoas serem atendidas com isenção de segunda 
via de documentos como certidão, habilitação para casamento e segunda via de carteira de 
identidade. Disse que fica aqui seu agradecimento a todos que contribuíram para essa ação, uma 
ação muito importante o qual puderam ver a participação efetiva da população de Macuco e é 
sempre muito bom quando participa, solicita e está presente numa ação que ajuda as pessoas que 
necessitam. O Vereador disse ainda que gostaria também de deixar seu agradecimento a 



Associação de Moradores do Bairro Barreira, disse que estiveram lá na última segunda-feira no 
feriado do Dia do Trabalhador o qual foram até recebido pelo Vereador Ederson e o Vereador 
Romulo moradores do Bairro e que o presidente Carlos Alberto esteve junto, o Vereador Alberto e 
Vereador João Batista, estiveram prestigiando o evento. Disse que gostaria de deixar seu abraço 
ao Paulo e ao Marcelo da Diretoria da Associação pela festa. Disse ainda que foi o retorno dessa 
festa no Bairro, porque essa festa já é tradicional com esse almoço e a população da Barreira 
realmente entendeu novamente a ação e participaram e que tiveram atrações religiosas, atrações 
culturais. O Vereador disse também que gostaria de lembrar aqui que amanhã o Município de 
Macuco vai estar aí em pauta com a ação do projeto dos limites do Município no Supremo 
Tribunal. Disse que é uma ação importante e que deveriam estar ligados e acompanhando de 
perto. Prova disso que o presidente Carlos Alberto e o Vereador José Estefani que faz parte da 
Comissão de Litígios como presidente estão em Brasília acompanhando esse trabalho junto com o 
Prefeito e toda a equipe que assessoram o Prefeito e o corpo jurídico. Acha que tendo as 
informações é importante para sensibilizar a população para que não passe despercebido uma 
situação em que o Município vai estar numa ação muito importante que pode definir uma 
situação futura para o Município de Macuco, disse que então fica esse lembrete aos colegas 
Vereadores para que estejam ligados nisso. O Vereador disse também querer passar para os 
colegas Vereadores que ontem recebeu do Presidente do Sindicato dos Lacticínios informações a 
respeito do Programa do FEEF que tem acompanhado, tiveram na ALERJ e aquilo ainda não 
foi votado, está em andamento e ouve um pequeno atraso por causa de uma questão de um outro 
Projeto de Lei que o Estado protocolou na Casa de Lei, então isso teve um pouco de dificuldade 
mais acredita que o setor de lacticínios em breve vai ser incluído nesse projeto para que possa ser 
excluído daquela isenção fiscal onde o Vereador Cássio pode estar falando a respeito do assunto 
por estar mais interado e a gente estar também acompanhando de perto porque é de grande 
interesse para o setor de lacticínios, principalmente para o Município de Macuco, para a 
Cooperativa de Macuco que é uma empresa grande empregadora aqui do Município, concluiu. 
Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a essa tribuna 
esclarecer sobre a FEEF esse incentivo financeiro que afetam várias empresas e em nosso caso 
aqui a Cooperativa de Macuco, os lacticínios do Estado. Disse que na tarde de ontem tiveram à 
informação da dificuldade que o projeto de interesse dos lacticínios está encontrando em entrar 
em pauta e ser votado. Disse que como todos sabem da forma que acompanharam e que estão 
cientes disso, o Projeto sobre os lacticínios ele não tem dificuldade, ele é unanimidade, mas por 
ele ser unanimidade outros parlamentares tiram proveito disso com assuntos que não são bem 
aceitos, então por isso a dificuldade de entrar em pauta e ser votado e infelizmente passamos por 
isso e a ALERJ proporciona isso porque são vários interesses, tem a oposição, tem a situação e aí 
vem depois os interesses então atrapalha. Disse ainda que quer deixar registrado aqui que 
caminha muito lento e hoje a preocupação ela aumenta quanto à aprovação desse Projeto de Lei 
que beneficiaria a Cooperativa de Macuco e outras Cooperativas e Lacticínios do Estado, até 
porque alíquota ela está sendo descontada maior, onde seria de 10% hoje a Cooperativa está 
pagando, depositando 20% do incentivo financeiro. O Vereador disse também que quer 



parabenizar o Vereador Diogo Latini pela sensibilidade em ver a carência do povo das coisas que 
faz falta e é necessidade. Disse que pôde acompanhar esse programa por alguns momentos e por 
algumas horas junto ao Vereador lá no CIEP Municipalizado. O Vereador mais uma vez 
parabenizou o Vereador Diogo Latini e disse que isso demonstra compromisso com o mandato. 
Disse ainda que quer também deixar registrado a participação do jovem Deputado Federal 
Marco Antonio Cabral quanto a sua preocupação, está certo que o Vereador Diogo Latini esteve 
ali demonstrando interesse em trazer esse programa, porque Macuco realmente precisava, mais 
não pode de forma alguma deixar de falar no Deputado Federal Marco Antonio Cabral pela 
maneira e o carinho que ele trouxe e a participação dele aqui no dia. Disse que fica registrado a 
maneira com que ele conduziu esse trabalho aqui em Macuco, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse que veio a essa tribuna para parabenizar o 
Vereador Diogo Latini que trouxe junto com o Deputado Marco Antonio Cabral esse belíssimo 
projeto para o Município de Macuco, porque quem ganhou com isso foi à população de Macuco e 
também ver com o Vereador se há possibilidade do retorno do projeto. Disse que encontrou com 
várias pessoas que o perguntou se esse projeto iria retornar, se teria essa possibilidade. Disse 
também que quer parabenizar a Associação de Moradores do Bairro Barreira pela belíssima festa 
realizada lá e mesmo com muita dificuldade conseguiram fazer uma festa belíssima e os 
Vereadores que tiveram presentes puderam ver realmente a organização que foi, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente em 
exercício Alberto de Oliveira Herdy disse que acrescentando o que todos falaram, gostaria de 
agradecer a cada funcionário da Câmara que dispuseram a servir lá no CIEP ajudando o 
Vereador no programa que foi feito, programa esse belíssimo que ajudou o povo. Disse que tudo 
que vem para ajudar é favorável e que o Vereador pode contar com ele no que precisar, porque 
isso foi empenho e mérito do Vereador mais quem ganhou foi Macuco. Disse também que 
gostaria de agradecer a população do Bairro Barreira pela recepção, disse que foi um grande 
almoço e quem não comeu foi quem não quis e parabenizar os colegas Vereadores Ederson e 
Romulo e garante que através deles está parabenizando o pessoal que coordenou todo almoço e 
que podem contar sempre com a Câmara de Macuco. Disse ainda que amanhã fica ai a 
expectativa de Macuco conseguir reconquistar o que é seu e não é favor nenhum o que vão fazer 
e sim votar o que é de direito de Macuco, então cabe a cada um ficar em cima e estar presente na 
rua tentando buscar informações, concluiu. Em seguida solicitou a Secretária Geral para que 
fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de 
Lei Nº003/2017 de autoria dos Vereadores Cássio Avelar Daflon Vieira e Diogo Latini 
Rodrigues que dispõe sobre “Dá nome a Logradouro Público Municipal, conforme especifica”, 
dos 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” 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” que foram a Segunda Votação, do Parecer 
Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao 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”, do 
Projeto de Decreto Legislativo Nº016/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins 
que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense ao Sr. Júlio César Faria Lima, da 
Indicação Nº770/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação 
Nº787/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº882/17 de autoria 
do Vereador Romulo da Silva Oliveira e do Ofício Nº003/2017 da Secretaria Municipal de 
Administração. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande 
Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que em relação ao Projeto de 
Lei nº003/17 quanto ao nome do logradouro público, acredita que todos os Vereadores tenham 
recebido reclamação do Correio quanto a não denominação dessa rua que se inicia na travessa 
João Alfredo Felix e vai até aproximadamente em frente a Cooperativa no inicio da rua Dr. 
Mário Freire Martins. Disse que ali era reconhecido no Código de Logradouro do Município 
como Praça Professor João Brasil e o Correio ele teria criado um hábito, o Correio hoje ele não 
admite isso mais de fazer entregas ali, por exemplo, nas residências de todo o lado direito desse 
trecho que tem ali residências, comércios e mais a Cooperativa Agropecuária, disse que o Correio 
já algum tempo fazia esse pedido quanto à denominação da rua, colocando nome na rua e em 
visita junto com o Vereador Diogo Latini, tiveram ali em alguns comércios e foram também a 
residências e a Cooperativa e pelas visitas que fizeram e pelo entendimento que tiveram a 
Cooperativa seria a maior prejudicada, todos seriam prejudicados se ali tivesse outro nome, 
porque traria ali um transtorno enorme, a Cooperativa, por exemplo, ela teria já embalagens 
compradas com o endereço da Praça Professor João Brasil e que isso na verdade traria um 
transtorno. Disse que com a oportunidade que tiveram com o Presidente Silvio Marini e com o 
Vice-Presidente Marcos Thadeu eles pediram aqui no Projeto de Lei, que tenha um prazo para 
adaptação de doze meses e isso foi entendimento com eles e na verdade as residências e comércios 
vão também passar por isso na mudança de contas bancárias, conta de telefonia, internet, enfim 
o que for com o endereço isso traz um transtorno, então na oportunidade pede entendimento 
quanto a isso aos colegas vereadores na aprovação desse Projeto de Lei e vê que não vai haver 
dificuldade quanto a isso. O Vereador disse também quanto à indicação da guarita vindo de 
Cordeiro na entrada da Volta da Ferradura, disse que os moradores da Fazenda Recreio, 
Fazenda do Sr. Nalin que hoje é o Marquinho que é o proprietário, eles todos tem a referencia 
para saída em direção à curva do perigo, disse que acredita que alguém passando ali já viram, 
quanto está chovendo eles vão lá e colocam um papelão e quanto está sol eles vão para debaixo 
de uma pedra que tem lá e ficam lá esperando o ónibus, então isso já se justifica a necessidade da 
construção dessa guarita. Disse que fica aqui o pedido ao Poder Executivo que na oportunidade, 
quando tiver a possibilidade, acredita que vai ter um custo não muito grande mais vai ter, mais 



se tiver a oportunidade de fazer a construção dessa guarita, disse que como representante do 
povo agradece, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que 
só acrescentando em relação às palavras do Vereador Cássio Daflon que assina junto esse Projeto 
de Lei, disse que na verdade quer atender um pedido de moradores, pedido do Correio, que 
inclusive o Correio está até sofrendo com uma ação do Ministério Público por não estar 
realizando esse serviço e para ele poder realizar ele precisa ter o nome da rua, isso é mais ou 
menos o que o Vereador Cássio explicou e graças aí ao bom entendimento com a diretoria da 
Cooperativa ouviram, escutaram, planejaram, confeccionaram o Projeto de Lei e tiveram o corpo 
jurídico da Casa dando um auxilio, Dr. Maurício foi fundamental junto na elaboração desse 
Projeto onde conseguiram dar essa adequação de doze meses para que eles possam consumir e ao 
mesmo tempo em que eles vão estar consumindo o estoque que eles tem de embalagens eles vão já 
estar comprando as novas embalagens com esse novo endereço, porque necessita realmente dessa 
Lei em breve sendo aprovada para que eles possam estar confirmando e encomendando as novas 
embalagens. O Vereador disse ainda que pede a colaboração de todos os colegas e acredita que 
ficou bem claro com relação à explicação do Projeto e conta com ajuda dos colegas Vereadores. O 
Vereador disse ainda que com relação à indicação onde pede que o Prefeito dê uma estruturada 
na oficina mecânica do Departamento de Transporte, disse que fica feliz de ver a oficina voltar a 
funcionar, disse que no final de 2011 para 2012 teve a oportunidade de acumular o 
Departamento de Transporte e o Departamento de Esporte na época e realmente a oficina 
funcionava e resolvia muitos problemas, muitos de pequenos e médios problemas mecânicos dos 
carros da saúde que na época eram os mais atendidos ali e realmente foi-se perdendo muita coisa, 
inclusive materiais, bens patrimoniais e hoje os mecânicos às vezes não tem condição de realizar 
um serviço que pode ser realizado aqui para que possa economizar um serviço terceirizado, às 
vezes um carro da saúde chega por volta de 9h, 10h da noite tem que fazer uma trocar de 
pastilha que gera aí 30 minutos, 20 minutos e esse carro às vezes deixa de viajar com a saída às 
2h da manhã porque não tem condições desse funcionário, não tem a chave para tirar, não tem a 
oficina com condições e estrutura para que ele possa realizar esse serviço, então vê economia com 
essa indicação porque você deixa de fazer o serviço terceirizado em parte, não todo porque claro 
que existe aquele serviço que é mais complexo, tem que ser em oficinas especializadas, mas acha 
que os pequenos problemas, uma troca de rolamento, uma troca de pastilha e até mesmo uma 
troca de óleo que é uma coisa rápida e simples que a Prefeitura pode só estar adquirindo o 
material que é o óleo e o filtro hoje além de ter que adquirir o material ela tem que pagar pelo 
serviço, pagar a mão de obra e isso onera aí no orçamento financeiro do Município e acha que 
nesse momento de crise é uma ideia que deixa, disse que sabe que vai realmente necessitar de um 
orçamento para estruturar um pouco a oficina, mas talvez seja um aperto que vai dar agora no 
momento que vai ser uma coisa futura que possa estar facilitando e melhorando com relação à 
oficina e com relação a mecânico. Disse ainda que tem vários mecânicos concursados no 
Município e bons profissionais, então é só dar condições a esses meninos para que possam estar 
executando o trabalho deles e fazendo com que os carros tenham suas manutenções frequentes 
até porque são pouco tempo que tem para essa manutenção, porque realmente os carros rodam 



muito, rodam atendendo a população, rodam atendendo as crianças no transporte escolar, rodam 
atendendo a parte administrativa e realmente precisam de manutenção. O Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira pediu aparte ao Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que queria 
parabenizar o Vereador Diogo pela iniciativa da indicação e disse que o próprio número de 
funcionários concursado já justifica a necessidade dessa oficina. Disse que também teve a 
oportunidade de estar à frente da Secretaria de Transporte onde iniciaram uma oficina também e 
acha que justifica e é muito válida essa indicação, porque muita das vezes chega um carro, por 
exemplo, chegando num horário desse onde todas as oficinas estão fechadas, acredita que com o 
funcionário com hora extra ou sem hora extra ou troca de horas ele pode atender muito bem esses 
carros. Parabenizou mais uma vez o Vereador Diogo pela indicação e disse que quer também 
agradecer a oportunidade de estar participando desse Projeto de Lei junto com o colega e que não 
podia deixar de lembrar sobre o Professor João Brasil que em conversa com pessoas que sabem um 
pouco da história de Macuco que ele na verdade deu uma grande contribuição para a construção 
de escolas no Município, por isso essa homenagem ao Professor João Brasil, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente em 
exercício Alberto de Oliveira Herdy passou para Ordem do dia. Encaminhou o Projeto de Lei 
Nº003/2017 de autoria dos Vereadores Cássio Avelar Daflon Vieira e Diogo Latini Rodrigues a 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em seguida colocou os Projetos de Decreto 
Legislativo Nº010/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e o Projeto de Decreto 
Legislativo Nº011/17 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 em exercício Alberto 
de Oliveira Herdy convidou o 1º Secretário Júlio Carlos Silva Badini para por em Votação o 
Projeto de sua autoria. O Presidente em exercício Júlio Carlos Silva Badini colocou o Projeto de 
Decreto Legislativo Nº012/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy 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 Júlio Carlos Silva Badini, 
convidou o Vereador Alberto de Oliveira Herdy para reassumir a cadeira da Presidência. 
Reassumiu os trabalhos o Presidente em exercício Alberto de Oliveira Herdy e colocou o Projeto 
de Decreto Legislativo Nº014/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 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. Colocou o Parecer Favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação referentes ao Projeto de Decreto Legislativo Nº015/17 de 
autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o Projeto de Decreto Legislativo em tela em 
Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. 
Encaminhou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Decreto Legislativo 



Nº016/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins. Em seguida encaminhou a 
Indicação Nº770/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação 
Nº787/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº882/17 de autoria do 
Vereador Romulo da Silva Oliveira ao Chefe do Poder Executivo. O Presidente em exercício 
antes de encerrar a sessão agradeceu a presença do Vereador de São Sebastião do Alto, Vereador 
Arildo Vieira e disse que ele é bem vindo a essa Casa e que aproveitasse a sua estadia na cidade. 
Não havendo mais nada a tratar, o Presidente em exercício 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 Vice-Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.                        

 


