
 
Estado do Rio de Janeiro 
Câmara Municipal de Macuco 
Poder Legislativo 
 

Ata DCCCLXXIX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
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04 de abril de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos quatro dias do mês de abril de 2018, 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 no Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra 
no Pequeno Expediente o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura 
do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei 
Nº004/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre 
“Regulamenta no Município de Macuco a idade do idoso e dá outras providências”, da 
Indicação Nº1060/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação 
Nº1064/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1065/18 
de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, da Indicação Nº1066/18 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1067/18 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues e da Indicação Nº1068/18 de autoria do Vereador José 
Luiz Estefani Miranda Filho. 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 a tribuna falar sobre a indicação Nº1066/18 que é uma indicação que já foi lida 
nessa Casa no ano passado e que na verdade não conseguiram ter resposta com relação ao 
possível termo de conduta, parceria que pudessem ser feitos no Município com a APAE. 
Disse que estava até comentando com o Vereador João que tem hoje mais de dez crianças 
que são assistidas pela APAE, crianças com deficiências na fala que precisam de 
fonoaudiólogo, crianças com problemas auditivos, então muito das vezes acredita que 
diante da dificuldade até com a melhora que já teve na arrecadação pudessem estar 
oferecendo o transporte para essas crianças que vão até a APAE em Cordeiro. Uma 
parceria, uma troca as vezes as crianças são tratadas, mas o município pode oferecer um 
transporte que leve as crianças para outro lugar, outra APAE, então pede e reitera esse 
pedido que possa ser visto e analisado para estarem aí ajudando a instituição que 
atravessa por dificuldades. Disse que outro assunto é sobre o Projeto de Lei Nº004/18 de 
sua autoria de onde está sendo proposto que seja regulamentado a Lei do Idoso, porque há 
uma diferença entre municípios, estados. O Vereador deu exemplo que no Município de 



Nova Friburgo o idoso é reconhecido a partir dos 60 anos é onde um idoso do Município 
de Macuco lá tem a gratuidade no transporte intermunicipal, então através desse Projeto 
de Lei estarão trazendo para o Município e adequando uma Lei Federal onde sabem que 
essa Lei dá direitos por exemplo, nas filas de bancos, cinemas, teatros e outros. Disse que 
pede o entendimento dos colegas de estarem regulamentando essa Lei no Município de 
Macuco e que isso não vai ter despesa com o dinheiro público, isso não vai onerar aos 
cofres públicos e estariam dando mais esse direito aos idosos onde são reconhecidos em 
todo o território nacional e muito das vezes não se regulamentou ou adequou, mas tem 
uma Lei Federal que dá esse direito que nada mais é um direito já reconhecido e que só tem 
que adequar ao Município, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva 
Martins o qual disse que veio a tribuna só reforçar a indicação que apresentou e que está 
repetido, pois fez no ano passado e que até hoje não foi tomado nenhuma providência. 
Disse que quando fez a indicação colocou o risco de acidente e infelizmente aconteceu que 
uma criança se machucar, porque quando cortaram as arvores poderiam ter feito um 
serviço melhor já que cortaram, poderia ter cordado rente ao chão e lá deixaram uns 
pedaços do tronco e que uma pessoa de idade, uma criança corre o risco de se machucar 
como já aconteceu. Então veio pedir mais uma vez e que já procurou o Secretário de Meio 
Ambiente onde disse que vai ser plantado novas mudas no local, mas enquanto isso, está 
repetindo a indicação. Parabenizou o Vereador Cássio Daflon pelo excelente projeto e 
disse que pode contar com seu apoio e que tem certeza que todos os outros também irão 
apoia-lo. Parabenizou também todos os colegas Vereadores pelas indicações apresentadas 
e disse que todas as indicações estão sendo repetidas e se Deus quiser esse ano podem ser 
resolvidos todos os problemas, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini 
Rodrigues o qual disse que gostaria de aproveitar a oportunidade e falar sobre sua 
indicação, mas antes parabenizou os colegas vereadores pelas indicações também 
apresentadas. Disse que principalmente a indicação do colega Vereador Cássio Daflon com 
relação ao convênio da APAE, uma indicação muito importante. A indicação do colega 
vereador Jose Estefani sobre as revisões de placas, da fiscalização de trânsito muito 
importante também. A indicação do colega Vereador Alberto Herdy com relação aos 
quebra-molas, redutores de velocidade no Bairro Barreira e a indicação do colega Vereador 
João Batista também importante para o Bairro Volta do Umbigo e a do colega Vereador 
Romulo que também apresentou. O Vereador disse ainda com relação a sua indicação e que 
é conhecimento de muitos e que o Presidente dessa Casa já apresentou também uma 
indicação para esse local pedindo uma rampa de acessibilidade e disse que o que o trouxe 
com esse pedido foi a preocupação com relação ao trânsito próximo ao novo local da 
agência do Banco Itaú na Rua Francisco Lopes Martins, no Centro da cidade, 
principalmente em horário de expediente, entre 10h a 15h que está inviável de passar 
próximo a esse local, visto que está tendo estacionamento de ambos os lados, então acaba 
só tendo condições de um carro passar ao mesmo tempo que encontram o trânsito do Posto 
de Saúde que é próximo e o trabalho de carga e descarga na quitanda do Vivinho que 



acaba ocupando um espaço próximo a essa região. Disse que hoje por coincidência já tinha 
observado e que também já recebeu reclamação de pessoas que estavam utilizando o banco 
no momento e acabam que as pessoas encostam o carro em cima da calçada dificultando 
assim a entrada para a biblioteca, estacionam na porta de garagem causando transtorno 
para os moradores, enfim, devido a não ter condições de encontrar um local para 
estacionar acabam prejudicando a terceiros e isso vem trazendo alguns transtornos. Disse 
que deixa seu pedido para que o Poder Executivo faça alguma ação mesma que provisória 
como foi feito próxima a prefeitura para estar melhorando e adequando o trânsito na 
referida rua. Pediu aparte o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que 
diante do assunto que também passou na rua citada pelo vereador Diogo Latini e veio a 
ideia e que talvez esteja protocolando na segunda-feira uma indicação e que está dando 
essa ideia ao Prefeito de estar utilizando justamente a área da biblioteca para ser feito um 
estacionamento, porque as vezes passou até despercebido, mas ali tem uma área pública 
muito grande atrás da biblioteca que está subutilizada, não sendo utilizado para nada, 
então se fizessem um estacionamento ou com cobrança simbólica para ajudar a Pestalozzi 
por exemplo, ou que não cobre nada, mas pelo menos já iria aliviar bastante esse 
transtorno de carros naquela rua. Disse que passou hoje ali e o chamou atenção com 
relação a essa questão de uma área que não está sendo utilidade poder ser utilidade com 
uma simples roçada, passar a máquina para nivela e colocar um saibro já funcionaria como 
um estacionamento, facilitando bastante o trânsito naquele local que tem ali a Rio Cable, 
agora o Banco Itaú, tem o Posto de Saúde, tem farmácia, tem consultório, tem a quitanda 
do Vivinho, então já era previsto e as ruas de Macuco como o colega Vereador disse são 
ruas projetada já estreita, ela não cabe carros de um lado e do outro e isso é um problema 
que já vem há muito tempo. Disse que deixa aqui sua ideia e acha que é uma ideia muito 
válida que iria resolver o problema do trânsito naquele local, concluiu. A palavra voltou 
ao Vereador Diogo Latini o qual disse que só para concluir com relação a fala do Vereador 
Cássio Daflon sobre o Projeto de Lei, gostaria de parabeniza-lo e que ele poderá contar 
com seu apoio com relação ao Projeto, até porque Macuco vai ser um dos poucos 
municípios do Estado depois da aprovação de estarem regulamentando com Lei do idoso a 
partir dos 60 anos. Disse que tem seu apoio e que recentemente apresentou um Projeto de 
Lei que concede e regulamenta a gratuidade em estádios e ginásios esportivos que também 
já dá essa gratuidade a partir de 60 anos e que fica aqui também seu apoio essa lei 
regulamentando a idade do idoso no município de Macuco, concluiu. Não havendo mais 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente o Presidente antes de passar 
para Ordem do Dia disse que só para complementar sobre a falar do Vereador Jose 
Estefani e do Vereador Diogo Latini que acha válido essa ideia e acha que o Município 
poderia procurar o próprio Banco do Itaú e fazer um convênio para que use aquele local 
como estacionamento e com isso os clientes teriam um estacionamento do próprio banco 
que arcaria com toda a despesa de limpeza e estar colocando uma pessoa da própria 
instituição para cuidar, que poderia estar vendo essa possibilidade, concluiu. Em seguida 



passou para Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei Nº004/18 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em 
seguida encaminhou a Indicação Nº1060/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva 
Oliveira, a Indicação Nº1064/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a 
Indicação Nº1065/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, a Indicação 
Nº1066/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1067/18 
de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº1068/18 de autoria do 
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho 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__________________________.                        


