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Ata CMIX da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
05 de setembro de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos cinco dias do mês de setembro 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 Alberto de Oliveira Herdy. 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 
tribuna para deixar registrado a presença, uma presença que marcou o dia, que foi da 
Senadora Kátia Dias, uma mulher que no ano de 2009 foi eleita uma das pessoas mais 
influente do Brasil, esteve entre as seis personalidades mais influente do Brasil, 
empresária, ruralista no novo Estado do Tocantins, filiada do PDT, Presidente da 
Confederação da Agricultura nos anos de 2008 a 2011. Disse que acredita que foram 
presenteados com a presença da Senadora e que tiveram pedidos pertinentes a problemas 
no Município e acredita que irão conseguir avançar quanto a solução para esses 
problemas. Disse que pelo menos conseguiram ver uma luz no fim do túnel, então só para 
deixar registrando esse dia que foi muito importante, onde tiveram em visita a 
Cooperativa de Macuco com a presença a todo momento do Presidente Silvio Marini e do 
Vice-Presidente Marcos Tadeu Hertal, de produtores e presidente da Associação do 
Ribeirão Dourado. Disse ainda que gostaria de agradecer também a todo secretariado de 
Macuco, mas só não tiveram a oportunidade de estar juntos foi o Secretário de Saúde, mas 
os outros todos puderam estar. Agradeceu também a Vice-Prefeita Michelli Bianchini que 
também esteve junto a todo momento. Disse que foi um dia de muita importância e que 
vale deixar registrado nessa Casa esse dia, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo 
Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de aproveitar o espaço e que já chegou a falar 
nessa tribuna da realização da 2ª Copinha de Léo Moura de Futebol e que gostaria de 
estender o convite aos colegas Vereadores que na próxima sexta-feira no feriado de 07 de 
setembro, Macuco vai ser sede pela segunda vez. Disse que é a segunda copa que realiza 
de todas as escolinhas do Leo Moura e por coincidência Macuco pelo segundo ano é sede 
da competição que se iniciará na próxima sexta-feira as nove horas no Macuco Esporte 
Clube, onde terão a participação na verdade de nove escolinhas do Leo Moura de todo 



Estado contando além de Macuco, com Aperibé, Cachoeira de Macacu, São José de Ubá, 
Três Rios, Saquarema, Nova Friburgo, duas escolinhas em Realengo, Rio de Janeiro e mais 
uma no Complexo da Rocinha que também estarão participando da competição, então 
serão duas equipes que estarão participando dessa competição, competição realizada pelo 
instituto Léo Moura. Disse que gostaria de deixar o convite a todos os colegas para 
estarem juntos participando e que a abertura será as nove horas no jogo Macuco X 
Aperibé, mas que durante todo dia também terão outros jogos e que a final está 
programada por volta das 15h, tudo no Estádio do Macuco Esporte Clube. Serão dois 
campos montados dentro do campo oficial e a expectativa é de grande público, porque a 
faixa de dez anos os pais acompanham, então sabe que vai ter um número significativos de 
pais participando que será muito importante, 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 
do Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto 
de Lei Nº009/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre 
“Institui o Dia da Família no Município de Macuco”, da Indicação Nº1156/18 de 
autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho e da Indicação Nº1157/18 de 
autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. A palavra foi franqueada no Grande 
Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira o qual disse que gostaria de justificar melhor a indicação que apresentou. Disse que 
as reclamações que tem recebido não são constantes, mas muita das vezes coincide com a 
saída dos ônibus com o sinal fechado, trazendo transtorno para os ônibus e depois que o 
sinal abre os ônibus ainda tem que esperar o trânsito estar de acordo para poder sair. 
Então na verdade o que os motoristas e o pessoal tem conversado é sobre a possibilidade de 
a Prefeitura estar analisando para que esse sinal seja um pouco antes, talvez perto da 
oficina do Rigoto, que ali ajudaria até a saída da Rua Vitor Boquimpani dando um 
auxílio melhor. Disse que não sabe a possibilidade de mudança, mas pelo menos que 
Prefeitura pudesse estar tentando amenizar esse desconforto, que na verdade tem 
despertado aos motoristas de ônibus e as pessoas que usam aquele local, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o Presidente 
passou para Ordem do Dia. Colocou o Parecer Favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº009/18 de autoria do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado 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 as Indicações 
Nº1156/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho e a Indicação 
Nº1157/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ao Chefe do Poder 
Executivo. Antes de encerrar o Presidente disse que gostaria de passar o convite da 
abertura da Exposição Agropecuária de Macuco, onde será no dia 06 de setembro as 16 



horas. Disse que não veio o convite em papel, mas veio através da rede social e quem puder 
estar junto no dia, com o Prefeito e a Vice-Prefeita será uma grande honra. 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__________________________.                        


