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Ata CMII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
08 de agosto de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos oito dias do mês de agosto 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 o 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna deixar registrado o 
dia da Audiência Pública, pois ficou para todos um exemplo, um dia maravilhoso que foi 
compartilhado com os representantes da Enel, com a presença do Deputado Luiz Martins 
e também com a presença do Deputado Paulo Ramos uma pessoa simpática, carismática e 
vale lembrar que muito acrescentou na ALERJ com dez mandato. O Vereador disse ainda 
com relação a audiência foi falado sobre a cobrança abusiva que são feitas quantos aos 
produtores e proprietários de zona rural e acredita que conseguiram avançar quanto ao 
objetivo de conciliação e que foi dado um prazo de dez dias para a empresa dar uma 
solução quanto a esse pedido e também com relação ao funcionamento das lojas o pedido 
que foi feito foi para que voltasse o atendimento ao público. Disse que agora ficou a 
questão do horário e os dias para voltar a funcionar, que com certeza também irão 
alcançar. O Vereador disse também que o que mais o deixou alegre foi a presença de vários 
segmentos como proprietários, produtores rurais, Associação do Vale Dourado que é a 
única associação dos produtores rurais do Município de Macuco com seus representantes, 
vereadores de outros municípios como Cantagalo, São Sebastião do Alto, também esteve 
presente o Dr. Miltinho representando o município de Bom Jardim  onde teve a 
oportunidade de falar e fazer suas reinvindicações. Disse que acha que se aproximaram do 
objetivo e que em breve dentro do prazo que foi dado estarão recebendo notícias para que 
possam dar uma solução aos produtores e também para quem foi atendido e beneficiado, 
onde poderão estar testemunhando em questão ao atendimento, porque isso é interessante 
e vale pelo bom relacionamento, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini 
Rodrigues o qual disse que gostaria de acrescentar com relação a Audiência Pública, que a 
luta tem que ser constante e não pode ter sido encerrada no dia da audiência. Disse que 
fez uma solicitação por e-mail a Enel, porque na explanação na audiência com a Enel eles 



disseram que trezentos e poucos clientes tinham a medição por estimativas, pela forma 
diferente que estão fazendo a medição e a Enel disse que noventa e um clientes já 
retornariam a sua medição normal, ou seja, medição mensal, então pediu essa relação para 
que pudessem localizar os noventa e um clientes para identificar, porque está misturado, 
está tendo clientes da zona urbana e da zona rural que estão tendo esse tipo de cobrança, 
então para poderem saber e continuar lutando para os duzentos e poucos que irão faltar 
para que possam ter sua medição mensal. Disse que em conversa com o Vereador João 
Bosco do Município de Cantagalo, depois da audiência pública onde esteve presente, ele 
apresentou uma proposta para a Enel fazendo essa solicitação, para que todos os 
munícipes cantagalenses voltassem a ter medição normal e que ele agora está pegando um 
abaixo-assinado das pessoas que estão tendo a medição dessa forma por estimativas, para 
que pudessem estar reforçando o pedido junto ao ofício do gabinete do Vereador. Disse que 
acha importante continuar na luta, até porque tem certeza que vão conseguir reverter essa 
questão, não só em Macuco como também todos os municípios da região, porque a 
audiência foi de grande importância. O Vereador aproveitou e parabenizou a Câmara 
Municipal de Macuco, ao Vereador Cássio Daflon presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor pela iniciativa em estar trazendo o Deputado Luiz Martins presidente da 
Comissão da ALERJ e um outro Deputado muito importante também da Assembleia 
Legislativa que é o Deputado Paulo Ramos que é um grande defensor dos direitos do 
consumidor. O Vereador disse ainda que com relação ao horário que também não podem se 
acomodar, tem que fazerem alguma coisa, uma pesquisa, ou pedir opinião a população com 
relação ao horário de funcionamento das lojas Enel para também darem essa posição para 
que já se inicie o seu funcionamento. Disse que ficou duas propostas de três dias inteiro ou 
durante o dia de 10h as 14h, mas acrescenta que a proposta de 10h as 14h tem a 
interrupção de uma hora de almoço, isso faz o cliente perder esse tempo, mas é uma coisa 
que podem definir depois em conjunto. O Vereador deixou registrado os parabéns a 
Secretaria de Esporte pela participação na Escolinha de Futebol “Macuco bom de bola” 
na abertura do campeonato do calcário da escolinha que envolvem oitos municípios e 
seiscentos atletas de 9 a 15 anos com 81 jogos no seu total e Macuco jogou no último 
sábado em casa e essa competição que é organizada pelo Município em parceria com a 
Liga, com a Prefeitura e com os clubes participantes, ela vai ter sua decisão no dia 12 de 
outubro, então até outubro vão estar acompanhando aos sábados pela manhã. Deixou 
também seu agradecimento a Prefeitura, a Secretaria de Obras, ao pessoal responsável pela 
manutenção elétrica que trabalharam na recuperação da iluminação da quadra do Bairro 
da Volta do Umbigo que ficou quase trinta dias sem iluminação, porque o problema foi 
externo da Enel e que na segunda-feira voltou a funcionar e está atendendo os moradores 
do bairro que fez a reclamação na época. O vereador disse que outro assunto importante 
que gostaria de estar levantando é pedir a Secretaria de Saúde que intensificasse a 
Campanha do sarampo e poliomielite, principalmente na Creche e nas Escolas Municipais 



que envolvem as crianças na faixa etária de 1 a 5 anos, que são o público alvo da 
vacinação e que é muito importante estar falando sobre isso porque o Estado do Rio de 
Janeiro já tem caso de sarampo e hoje podem ver nos noticiários que os Estados de 
Roraima já existem vários casos dessa doença, então acha que se cada um fizer sua parte e 
a Secretaria de Saúde fizer a divulgação constante nas escolas conseguem vacinar um 
grande número de munícipes. Disse que também gostaria de anunciar aos colegas 
vereadores e a população de Macuco, que Macuco no dia 07 de setembro vai ser sede da 2ª 
Copa do Leo Moura, esse ano a categoria sub10, onde terão a participação de todas as 
escolinhas do Leo Moura do Estado jogando no Município de Macuco nesse dia, que além 
de feriado vai estar acontecendo a Exposição Agropecuária da cidade, então vai ser muito 
importante estar trazendo visitantes para o município para que possam estar não só 
participando mais também abrilhantando e prestigiando a exposição agropecuária, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual parabenizou o 
Vereador Cássio Daflon pela iniciativa e disse que gostaria de falar um pouco sobre o 
horário do atendimento da Enel. Acha que isso tem que ser feito junto com a população 
buscando opiniões sobre o horário e ver qual o melhor. Disse que pensou no horário das 
13h as 17h porque no momento que a pessoa começa a trabalhar de 12h em diante, por 
exemplo, se a pessoa almoça as 11h, com uma hora de almoço que é o horário normal, 
quando der 12h ele vai estar saindo do horário de almoço e normalmente não se funciona 
muito bem depois do almoço, então no horário das 13h em diante acha que ficaria melhor, 
disse que é sua opinião, mas volta a disser que é importante estar consultando a 
população. Com relação a Enel é importante também estar conscientizando a população 
do uso da voltagem 220w, que a luz 110w além de consumir mais, todo aparelho 110w 
duram menos tempo que o aparelho 220w, que seria também a longo prazo estar 
levantando isso para a população, concluiu. O Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira 
disse que só para complementar sobre a questão do horário o qual o colega falou, que tem 
que procurar quem é o mais interessado na questão do horário que é o pessoal da Zona 
Rural que procurou atendimento, mas toda a população também. Disse que Edson 
representante da Enel no final da Audiência o procurou e pediu para verem um horário, 
para resolverem essa questão, mas acha que para resolverem deveriam ouvir a população e 
as pessoas que mais necessitam desse atendimento, talvez chamando essas pessoas para 
definirem esse horário juntos aqui na Câmara, com os Vereadores, com o Prefeito, com os 
produtores para não terem problemas mais tarde. Disse que a Enel pediu para decidirem 
esse horário junto com o Prefeito, mas prefere ouvir as pessoas, os produtores para depois 
quem vir a reclamar não foi decidido só pelos Vereadores e Prefeito, mas sim por vários 
interessados e população, concluiu. Pediu aparte o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 
o qual disse que na Audiência foi falado sobre esse assunto e acha que pelo tamanho da 
Empresa Enel não podem abrir mão dessas lojas de atendimentos funcionarem todos os 
dias da semana e quanto ao horário acha que podem concordar com isso, mas quanto os 



dias não. Disse que tem que forçar a barra nessa questão e que vê essas medidas sendo 
tomadas nas grandes empresas e que as empresas cimenteiras também estão tomando 
providencias diante das dificuldades, mas acha que não devem abrir mão dos dias da 
semana, de segunda-feira a sexta-feira e o horário da tarde tem quase certeza que seria 
melhor para o produtor, mas agora para quem mora na rua tem a facilidade que ir a loja e 
pedir um religamento a qualquer horário, mas para o produtor rural já fica difícil no 
horário da manhã, concluiu. O Presidente disse que agora vai aparecer várias opiniões e 
acha que tem que ouvir dos mais necessitados para depois não cair nas costas dos 
vereadores. Disse que não está tirando o corpo da reta, que é só para terem uma noção que 
foi escolhido pela maioria, mas com certeza prefere a parte da tarde que beneficia muito 
mais, mas tem a questão de horário de banco aberto, os bancos fecham as 15h, de repente a 
pessoa chega as 16h para resolver e encontra o banco fechado e vai ter que voltar no dia 
seguinte para pagar a conta, mas tudo isso vai ter que ser revisto e que espera que o mais 
breve possível, concluiu. Não havendo mais que quisesse fazer 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 dos Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referentes ao Projeto de 
Lei Nº020/18 do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a abertura de créditos 
adicional especial no orçamento do Município de Macuco no exercício de 2018”, do 
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de 
Decreto Legislativo Nº030/2018 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre “A 
regulamentação do critério de progressão do sistema de avaliação de desempenho funcional 
dos servidores públicos da Câmara Municipal de Macuco, previsto na Lei Nº738 de 22 de 
junho de 2016”, do Projeto de Lei Nº022/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre “Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$266.036,26 no orçamento 
do Município no exercício de 2018 para a Secretaria de Envelhecimento Saudável, da 
Juventude, Turismo e Cultura”, da Indicação Nº1123/18 e Nº1126/18 de autoria do 
Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº1124/18 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1125/18 de autoria do Vereador Diogo 
Latini Rodrigues e do Comunicado NºCM163122/2018 do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – Ministério da Educação. A palavra foi franqueada no 
Grande Expediente. 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 e Comissão de Saúde e Assistência Social referentes ao Projeto de 
Lei Nº020/18 do Poder Executivo em Única Discussão e Votação os quais foram 
aprovados por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em regime de urgência colocou 
o Projeto de Lei em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 



unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a sanção. Em seguida colocou o 
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de 
Decreto Legislativo Nº030/2018 de autoria da Mesa Diretora em Única Discussão e 
Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de Decreto Legislativo 
em Tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a 
Redação Final do referido Projeto de Decreto Legislativo em Única Discussão e Votação 
o qual foi aprovado por unanimidade e foi a publicação. Encaminhou o Projeto de Lei 
Nº022/18 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de 
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.  Encaminhou as Indicações Nº1123/18 e 
Nº1126/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, a Indicação Nº1124/18 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação Nº1125/18 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues 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__________________________.                        


