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Ata DCCCXCIX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
25 de junho de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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. Ausente o Vereador Ederson Araújo de Souza. A Ata da 
Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por 
unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no 
Pequeno Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a 
tribula expor uma manifestação quanto a uma reclamação que foi feita na rede social e 
senão se engana acha que o colega Vereador José Estefani foi citado, marcado, que foi 
falado sobre o mau uso dos banheiros químicos. Disse que na verdade se os colegas 
vereadores levantarem uma pergunta de qual a solução, diria que não tem, como vão 
proibir isso? Disse que vê ali a boa vontade da administração em colocar os banheiro 
químicos, até porque é uma Lei Municipal, mas o pessoal não respeita e não usam como 
devem ser usado, então achou por bem não deixar de manifestar a tristeza de alguns 
moradores e comerciantes das ruas onde estavam localizados os banheiros que ouve 
reclamações e que não podia deixar de estar falando, mas acha que a principio não sabe se 
a guarda municipal mais presente nos dias de festa poderiam inibir ou ajudar em alguma 
coisa. Disse ainda que gostaria também de deixar registrado nessa Casa a lembrança de um 
ex-Governador Leonel Brizola para ficar registrado a falta dele que foi em 21 de junho de 
2004, mas por que isso? Porque foi o único governador que reconheceu os limites de 
Macuco, foi um governador que conseguiu colocar em prática um modelo de educação que 
seria talvez hoje a solução para toda a insegurança que tem quanto a criminalidade, então 
gostaria de deixar registrado que foi um homem que ajudou muito o município de Macuco 
quando Governador, reconhecendo os limites e foi o único governador que com poucos 
meses foi o único que reconheceu o território de Macuco, concluiu. Pediu aparte o 
Vereador José Estefani o qual disse que confessa que ficou surpreso, pois teve pouco 
tempo de ver as redes sociais, mas de antemão já fala que realmente a prefeitura fez a 
parte deles de dar as condições, só que o munícipes tem que saber que eles tem os deveres, 
tem as obrigações tanto da parte da prefeitura quanto dos munícipes, agora se não existe o 
banheiro químico não justifica que seja liberado urinar nas ruas. Disse que sabem que os 



quiosques que funcionam como banheiro público e durante o dia com alguns fechados 
ficam mesmo carentes desse banheiro, mas é uma coisa que já existe no planejamento que 
vai ser feito na obra da praça nova o banheiro público, agora os banheiro químicos como o 
colega vereador Cassio disse que foi colocado mesmo para suprir essa carência do banheiro 
público da cidade e isso vai mais de atitudes das pessoas terem consciência de estarem 
usando os banheiros químicos. Disse que confessa que não sabia e que vai dar uma olhada 
depois na rede social e de antemão já ouviu o que o colega Vereador falou e acha que vai 
mais de atitude mesmo das pessoas, concluiu. O Vereador Cássio Daflon agradeceu e 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria 
de deixar também registrado algumas ponderações com relação aos últimos acontecimentos 
no Município e gostaria antes deixar um agradecimento e seus parabéns ao Presidente 
dessa Casa, aos colegas Vereadores, aos funcionários da Casa e a todos que contribuíram 
para realização da Sessão Solene que foi um momento muito importante onde puderam 
estar agraciando pessoas com Título de Cidadania e com Medalhas de Honraria que a 
Casa ofereceu. Deixou também seus parabéns ao Departamento de Cultura que na última 
sexta-feira tiveram a oportunidade juntos com alguns outros colegas vereadores em 
participar da abertura da Exposição de Arte Sacra que aconteceu na Câmara Municipal 
durantes os festejos do padroeiro e que realmente foi uma exposição muito bonita e muito 
bem organizada elaborada pelo profissionais da Secretaria de Cultura e que gostaria de 
deixar também os seus parabéns aos funcionários que foram incansável na organização 
dessa exposição de arte. Disse que também gostaria de deixar registrado e comunicado aos 
colegas que no dia 24 de junho e que até o presidente dessa Casa o acompanhou e que 
fizeram a entrega da Moção de Aplausos que foi aprovado na semana passada nessa Casa 
ao Sr. Altineu Pires Coutinho organizador da Corrida Rústica de São João Batista há 45 
anos, foi um momento muito feliz por parte do homenageado de ter sido reconhecido por 
essa Casa e de estar contribuindo com o Município com a realização da corrida, 
particularmente como um defensor do esporte, como um amigo, companheiro do esporte do 
município e sentiu-se na obrigação de homenageá-lo até porque essa corrida trouxe muitos 
benefícios para o município de Macuco, além de engrandecer a programação da festa do 
padroeiro ela atrai não só o incentivo ao esporte como também ao turismo e a economia do 
município, porque são muitos corredores que visitam Macuco, inclusive corredores 
internacionais que participaram da prova, então equipes de atletismo que se dedicam e 
vivem desse esporte e participaram aqui no município e Macuco tem aí a terceira corrida 
mais antiga do país. Disse que isso é muito gratificante para os macuquenses em estar 
recebendo esse evento e que tem certeza que sem o empenho dessa família do Sr. Altineu e 
familiares e de todos que contribuem para a realização desse evento o município não teria 
condições de realizar o evento custeando com recursos próprios. Disse que é uma corrida 
com uma premiação muito boa com relação a outras corridas que tem no país, com números 
de atletas muito grande e esse ano com recorde de 1500 atletas inscritos e participando do 



evento. Deixou também os parabéns ao Macuco Esporte Clube por também reconhecer no 
jogo do dia 24 de junho os campeões da Supercopa Noroeste. Disse que a diretoria 
programou a entrega das faixas dos jogadores campeões e que tiveram lá juntos com os 
outros colegas vereadores prestigiando. Parabenizou também o Prefeito Bruno Boaretto 
que esteve presente fazendo sua homenagem instalando no estádio uma placa com o nome 
de todos os atletas, comissão técnica, diretoria, campeões da Campeonato Supercopa 
Noroeste, isso foi sinal de reconhecimento pelo que os atletas fizeram e essa Casa teve 
oportunidade de homenagear a todos os jogadores. O Vereador parabenizou e agradeceu o 
Sr. Renato Jacinto Vice-Prefeito de Cardoso Moreira que os visitou e disse que é uma 
pessoa que conhecia através do futebol e que hoje coordena as atividades em Cardoso 
Moreira e que aceitou seu convite em visitar Macuco e estar prestigiando a programação 
da festa. O Vereador deixou também seu agradecimento a Federação de Futebol do 
Estado pela equipe de arbitragem que trabalhou no jogo do dia 24 de junho e disse que 
sabe que apesar de ter sido um jogo amistoso foi uma responsabilidade muito grande para 
estarem conduzindo uma partida de um clube, principalmente do clube adversário que vai 
disputar um campeonato carioca da série C e tiveram a oportunidade de ter esse trio 
feminino abrilhantando com uma árbitra da Fifa do Estado do Rio de Janeiro e que mais 
uma vez Macuco recebeu um árbitro do quadro internacional trabalhando em um jogo na 
cidade. Parabenizou também a Paróquia São João Batista na pessoa do Padre Wanderson 
e a todas as pessoas que contribuíram para o sucesso da festa na parte religiosa e disse que 
puderam presenciar uma linda procissão que passou pelas ruas do município. Disse que 
grande programação nos três dias de festa e que isso já tinha começado há um mês com os 
bingos aos domingos. Parabenizou também ao Prefeito pelo apoio na festa junto a 
Paroquia e disse que é importante estar mantendo as tradições do Padroeiro da cidade e 
por fim disse que gostaria de agradecer o Prefeito pelo atendimento de sua indicação 
Nº1100/18. Disse que essa indicação foi feita há umas três semanas atrás pedindo para 
que fosse recuperado o veículo da guarda municipal e com certeza nos eventos dos festejos 
o veículo esteve trabalhando e atendendo a necessidade da guarda municipal que tanto 
precisava desse veículo. Disse também que a luta com a outra indicação que fez gostaria 
de pedir aos colegas vereadores que continuassem insistindo para que o Secretário de Meio 
Ambiente e Defesa Civil pudesse dar um empenho maior com relação as fardas e os 
equipamentos que os guardas precisam, para que eles possam ter melhores condições de 
trabalho. Disse também que no mais estará apresentando no Grande Expediente 
apresentando uma indicação para que o município crie um programa de incentivo a plantio 
de árvores no município e que deixa bem claro que sabe que o Poder Executivo tem feito 
alguns plantios, mas que esse programa se estenda para escolas e que chegue até os 
munícipes para que estimulem as pessoas, os moradores a plantarem e que a prefeitura crie 
algum programa que dê algum retorno a esses munícipes. O Vereador deu exemplo de 
algumas cidades que acontece e disse que não está dizendo que tenha que ser aqui, só está 



dando um exemplo de retorno, mas existe município que o morador que plantar uma árvore 
em frente a sua casa o município retribui dando algum desconto, alguma porcentagem no 
IPTU para que o morador cuide da árvore que plantou durante certo tempo, então se cada 
pessoa contribuir quanto não melhoraria o meio ambiente, o ar e quantas sombras teriam a 
mais na cidade, principalmente na época de verão que se sofre muito e muitas das vezes a 
cidade com poucas árvores acabam que as pessoas que transitam a pé sofrem com o calor 
por falta de uma sombra, um lugar apropriado até para se estacionar um carro para 
guardar alguma coisa, porque realmente na época de verão o calor é muito grande. Disse 
que só está deixando uma sugestão, pois a indicação vai ser lida e que só adiantou mais ou 
menos o assunto para que fique registrado também, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que primeiramente gostaria de agradecer 
os funcionários dessa Casa que foram incansáveis na realização da Sessão Solene para 
entrega de Títulos de Cidadania e Medalhas de Méritos, que trabalharam o dia todo e 
ficaram até onze horas da noite, enfim no mais gostaria de agradecer, visto que ficou 
belíssima a festa e que puderam estar fazendo a premiação dos seus agraciados, cada um 
em sua particularidade escolheram bem e que foi muito comentado que as escolhas foram 
muito boas por serem pessoas que tiveram história, que vão fazer história ou tem história 
com Macuco, então isso foi muito bom. Disse que pode agraciar o Renato Cozzolino, 
Damião e Werneck que são pessoas que poderão fazer e já fizeram pelo município. Disse 
que Werneck hoje é um dos grandes empregadores de Macuco, então acha que isso tudo 
tem que ser levado em conta porque é uma pessoa que desafoga a Prefeitura, a Câmara 
Municipal e dá empregos para muitos munícipes. Disse ainda que com relação a situação 
do banheiro químico que o Vereador Cássio Daflon levantou, acredita que ali o problema 
são três coisas, primeiro tem que ser feito uma poda nas árvores porque a rua está muito 
escura, tem que ser feito uma limpeza e os banheiros serem melhor posicionados e ter ali 
uma viatura da polícia, porque se colocar guarda municipal não vão respeitar, que isso é 
fato. Disse que infelizmente não vão respeitar os guardas e vai arrumar um problema 
maior ainda e o terceiro é a falta de educação, porque infelizmente o povo está no tempo 
antigo como o colega Vereador Rominho falou, o perfil está mudando, a coisa está 
diferente, então quando se cobra dos políticos tem que ser cobrado do povo também, se o 
povo quer políticos honestos tem que ser honestos também, então tem que começar a ter 
educação que está faltando, as pessoas tem que respeitar as casas das famílias porque as 
pessoas que moram perto não são obrigadas a estarem presenciando certas coisas que foram 
vista ali, então o público em si tem que tomar um pouco de vergonha e não fazer o que 
fizeram ali. O Vereador parabenizou o Sr. Altineu pela corrida que foi belíssima e disse 
que tiveram o Negueba  e Lídia sendo os vencedores de Macuco e o Vereador João Batista 
o qual fez a entrega das premiações e que ficou muito feliz em ver o colega e que isso foi 
muito bom e o colega representou a Câmara Municipal muito bem, por isso parabeniza o 
colega por ter participado e levado o nome de todos os vereadores ao palanque. 



Parabenizou também os colegas vereadores Carlos Alberto e José Estefani por terem dado 
o título para o Coronel Castelano e Tenente Jonas e disse que a polícia militar é tão 
escrachada, tão rotulada, em tempos de dificuldades que se vê a polícia tendo que tomar 
certas atitudes então isso cai na antipatia popular, infelizmente diz que é da casa e como 
policial militar fala que é muito bonito ver eles representando a polícia, porque foi a forma 
que tiveram homenageando a casa, então parabeniza os colegas pela atitude e agradece em 
público pela atitude tão bonita e tão garbosa dos colegas. O Vereador disse ainda que 
gostaria de levantar a questão da polícia com relação ao tanque e que no dia de hoje 
tiveram a visita do Coronel Castelano, do Tenente Jonas e do Capitão Garcia e que o 
Presidente dessa Casa tentou falar com alguns colegas vereadores e não conseguiu, 
inclusive com o colega vereador José Luiz Estefani que estava se refrescando da quadrilha 
que participou no sábado, mas puderam estar verificando o local e acredita que em pouco 
tempo terão uma casa para a polícia e o tanque funcionando e vai ser um ganho muito 
grande para Macuco e para a região, onde terão um abastecimento diário de quatorze 
viatura e que isso não é pouco, pois vão ser quatorze viaturas passando dentro da cidade, 
isso dará uma sensação de segurança maior e o maior presente que terão é essas viaturas 
não irem para Nova Friburgo, porque querendo ou não são sessenta Km para lá e sessenta 
Km de volta, são duas horas e meia que eles ficam longe da cidade e com isso tem visto 
vários assaltos a lotéricas, vários casos por falta de segurança e que também passam por 
esse problema. Disse que gostaria de parabenizar o Poder Público que vai fazer a obra 
acontecer de estar alocando a polícia militar, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador 
Romulo da Silva Oliveira o qual disse que veio a tribuna parabenizar o Prefeito Bruno 
Boaretto e todos os organizadores pela festa e que de fato a festa ficou muito boa e bem 
organizada. Disse que com relação a corrida gostaria de parabenizar todos os atletas que 
estiveram envolvidos, porque de fato dez quilômetros não é fácil, é uma distância bem 
longa para fazer com o calor que estava no dia e perceberam que chegaram atletas bem 
exaustos pelo grande esforço. O Vereador parabenizou Negueba e todos que contribuíram 
com a corrida. Disse ainda que com relação a preocupação com os banheiros químicos que 
vem percebendo nas pessoas a falta de entendimento, a falta de contribuição, mas também 
percebe que estão trabalhando muito com correção e que é tempo de parar e começarem a 
trabalhar com prevenção, saúde trabalha com correção, educação trabalha com correção e 
um cidadão que urina na rua para todo mundo estar vendo faltou lá na infância, faltou 
uma boa educação e uma boa preparação para a vida e um cidadão desse se for trabalhar 
num determinado local, emprego e com carteira assinada e se o banheiro for um pouco 
distante ele vai acabar urinando no jardim da devida fábrica e esse sujeito vai ser 
mandado embora, então são coisas que acontecem e acha que tem que se trabalhar com 
prevenção para estarem prevenindo essas pessoas com relação ao assunto para não 
acontecer isso mais, porque fica vergonhoso para a cidade, para o comerciante. Disse ainda 
que ali tinha pessoas com suas famílias e que esteve na rua e percebeu umas cenas dessas, o 



certo é que tem que pegar e de fato acabar com esse tipo de coisa porque isso envergonha a 
cidade, mas para chegarem nesse nível tem que começar lá na infância, tem que ser um 
trabalho a longo prazo, não vai ser para hoje e nem para amanhã e sim a longo prazo para 
estarem preparando essas pessoas para serem melhores, concluiu. Não havendo mais quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente disse que só para 
completar os que os colegas falaram gostaria de agradecer a todos os colegas vereadores por 
terem ajudado a abrilhantar a Sessão Solene que foi realizada na última quinta-feira e 
também a todos os funcionários dessa Casa e que já agradeceu ao Macuco Esporte Clube 
por ter cedido o espaço, a Igreja Maranata que cedeu as cadeiras e mesas, a Prefeitura que 
cedeu as cadeiras e mesas também da Secretaria da Terceira Idade. Disse que foi uma 
sessão realizada nesse mandato pelo segundo ano e que não é uma obrigação em fazer, mas 
que a dois anos fazem com todo carinho, com muita dedicação e que agradece os 
funcionários e as pessoas que puderam estar ajudando. O Presidente disse também que 
pede com toda sinceridade e carinho a todos os colegas vereadores para que no próximo ano 
se empenhem mais para que seja realizado melhor do que foi esse ano. Disse também que 
gostaria de deixar registrado o belíssimo trabalho realizado pelo Departamento de Cultura 
que foi a exposição de Arte Sacra nessa Casa, que ficou muito bonita e que foi um sucesso. 
Disse que esteve aqui em três oportunidades e sempre tinham pessoas visitando e pessoas 
de outros municípios também. O Presidente parabenizou também o pessoal da corrida 
rustica por mais uma vez ter sido um sucesso e também a todos que contribuíram para a 
realização da festa do padroeiro, o Diretor de Turismo Mauricio Góes, ao Prefeito, ao 
Padre Wanderson e sua equipe pela brilhante festa que foi realizada neste ano de 2018, 
concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura 
do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres 
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, 
Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e 
Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Segurança Pública e 
Combate as Drogas referentes ao Projeto de Lei Nº011/18 do Poder Executivo que dispõe 
sobre “As Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2019 e dá outras 
providências”, da Indicação Nº1117/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira e da Indicação Nº1118/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues. A 
palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira o qual disse que acredita que o assunto sobre diária já foi discutido 
nessa Casa outras vezes, que já foi colocado em outras oportunidades, mas na verdade 
depois de conversas ao encontrar motoristas onde eles colocaram suas situações é que 
apresentou a indicação. Disse que não é aumento que pede e sabe que como citou na 
indicação que o aumento tem algum tempo que não é concedido aos servidores que tem a 
função de motorista, mas o que sugere é que seja mais justo quanto a alguns motoristas 



porque na verdade os que tem a facilidade em estar numa distância maior, por exemplo 
viagem ao Rio de Janeiro, não sabe explicar com detalhe, mas que a partir de tantos 
quilômetros a diária é concedida, ela tem que ser feita, então o motorista que vai mais 
longe recebe do motorista que está em cima daquela quilometragem que vai mais perto do 
que ele, então isso se torna a seu ver injusto pelo que escutou de alguns motoristas 
também, acha que seria mais justo e esse assunto pelo que foi passado já foi levantado em 
reuniões da administração com alguns motoristas. Disse que não está levantando ideia 
nenhuma, que isso não foi ele que está trazendo, que isso foi passado para ele, pedindo que 
seja justo nessa forma de concessão, por exemplo, limites quanto a concessão de diárias que 
acha isso injusto também, um motorista que vai em Leopoldina, Volta Grande, Além 
Paraíba ele tem o mesmo direito que o motorista que vai a Capital do estado de Minas 
Gerais e assim de outros formas e em outros estados, então acha que se for aplicado a nova 
norma aqui de concessão, que seja revista em detalhes por pessoas que entendam mais, 
acha que vai ficar mais justo e acha que vai ter diária que vai até diminuir o valor e as que 
estão mais longes vai ser mais justo para quem viaja para mais longe, concluiu. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente passou 
para Ordem do Dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte 
e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente e Comissão 
de Segurança Pública e Combate as Drogas referentes ao Projeto de Lei Nº011/18 do 
Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram aprovados por 
unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação 
o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Encaminhou a Indicação 
Nº1117/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e da Indicação 
Nº1118/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues ao Chefe do Poder Executivo. 
Em seguida o Presidente comunicou que a Sessão Ordinária do dia 27 de junho de 2018 as 
18h foi transferida para as 10h e logo após as 11h será realizada uma Sessão 
Extraordinária que convocou para pôr em votação o Projeto de Lei de autoria do Poder 
Executivo que se encontra em Regime de Urgência para terminarem os trabalhos para 
entrarem em Recesso Parlamentar no mês de julho. 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__________________________.                        


