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Ata CMXI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
12 de setembro de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos doze 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 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 Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de deixar registrado nessa Casa 
que Macuco viveu nos últimos dias, num final de semana grandes eventos no Município, e 
não poderia deixar de parabenizar a garotada da escolinha do Léo Moura pela conquista 
da copa Leo Moura que foi realizada no feriado do dia 07 de setembro. Disse que quem 
teve a oportunidade de estar lá prestigiando, que além de Macuco teve mais oito 
municípios diferentes, doze equipes no total, um evento que praticamente envolveu o dia 
todo, a parte da manhã e a parte da tarde e não poderia deixar de parabenizar, até porque 
além de Macuco ser campeão, colocou as duas equipes participando na final, então foi 
fruto e mérito da garotada que representou a categoria sub10 chegando a essa conquista. 
O Vereador também parabenizou toda a equipe da Prefeitura pela realização da 
Exposição Agropecuária. Parabenizou a Cooperativa de Macuco pelo concurso leiteiro e 
demais atividades que foram realizadas por ela na festa agropecuária. E também deixou 
seus parabéns a família Martins e Faria e disse que até na próxima sessão estará 
apresentando uma Moção de Aplausos. Disse que o amigo e ex-vereador dessa Casa Preto 
Faria e seus filhos foram campeões na temporada 2017/2018 na prova de três tambores da 
raça quarto de milha e ele tem representado Macuco não só no estado do Rio de Janeiro 
mais em todo Brasil, participando já em provas em São Paulo, e que agora estão 
classificados para a copa dos campeões em Londrina no Paraná, então além de Preto, a 
Lila, João Vitor e Fernandinho são competidores dessa modalidade fazendo jus da 
conquista que receberam no último final de semana, oito fivelas nas duas competições que 
participaram em toda temporada do dia 17 e 18. Deixou registrado também que o garoto 
Fernandinho além de ser o grande destaque da categoria, já está sendo patrocinado por um 
dos grandes laboratórios de suplementos de animais do Brasil, um laboratório de Curitiba 
e esse menino é uma das grandes promessas dessa modalidade. Disse que são pessoas da 



cidade de Macuco, competições que as vezes não acontecem aqui, mas estão levando o 
nome do Município de Macuco para cada cantinho que passam participando desse evento, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que veio a 
tribuna parabenizar o Prefeito Bruno Alves Boaretto pelo evento da Exposição 
Agropecuária que foi um sucesso, parabenizar também todos os secretários e colaboradores 
que ajudaram para que o evento acontecesse e também parabenizar o colega Vereador 
Alberto Herdy pelo empenho, trabalho e contribuição que teve na segurança do evento, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse que 
também veio a tribuna para deixar seus parabéns ao Prefeito e sua equipe pela Exposição 
de Macuco, onde tiveram eventos maravilhosos, principalmente na tenda cultural e que 
esteve lá e pode presenciar os grandes eventos. O Vereador também parabenizou o colega 
Vereador Alberto Herdy que conduziu muito bem a parte da segurança do evento e disse 
que não tiveram nenhum problema. Parabenizou também o Vereador Diogo Latini pelo 
evento da Escolinha do Léo Moura e disse que esteve prestigiando e viu a alegria das 
crianças e pais num evento muito importante que aconteceu no Município, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente 
disse que complementando as palavras dos nobres Vereadores gostaria de parabenizar toda 
a administração, a todos os secretários pela festa. Disse também que gostaria de lembrar 
que em toda Administração Pública, que não está falando por questão de se promover, mas 
toda boa administração de um município, o Executivo e Legislativo tem que andar juntos 
e o Legislativo muita das vezes fica esquecido como foi na exposição, em nenhum 
momento o Legislativo foi lembrado nos eventos pela Administração Municipal. Disse que 
acha que devem ficar atento nisso, pois a Câmara tem muito mérito para ser reconhecido, 
porque a Administração depende muito do Poder Legislativo para que a administração 
continue boa. Disse que já conversou com alguns vereadores e acha que são muito 
esquecidos nessas horas. O presidente parabenizou o colega Vereador Diogo Latini pelo 
evento da escolinha do Léo Moura realizado pela primeira vez em Macuco e também pelo 
esforço a frente do projeto para estar trazendo essa competição para o município de 
Macuco. Parabenizou também o colega Vereador Alberto Herdy pelo empenho na 
segurança no evento. Pediu aparte o Vereador José Luiz  Estefani Miranda Filho o qual 
disse que passou despercebido, mas que gostaria de falar um pouco sobre a corrida que 
aconteceu na exposição, através da equipe do Dr. Ângelo Boaretto, uma modalidade nova 
e que nunca tinham visto no município e que particularmente pode participar ajudando, 
ficando responsável pelos pontos de hidratação e esteve vendo de perto como foi 
importante essa corrida para o município de Macuco. Disse que várias pessoas de fora, de 
outros municípios vieram prestigiar e muitos que vieram prestigiar a corrida gostaram do 
município e ficaram de voltar no próximo ano. Parabenizou a toda a equipe da corrida, a 
toda organização da festa e também parabenizou o colega vereador Alberto Herdy pela 
organização na segurança. Disse também que foi muito bem lembrado pelo Presidente 



Carlos Alberto, pois ouviram muito falar que a Prefeitura fez, secretaria fez, mas se não 
tiver a aprovação e o apoio da Câmara Municipal nada é feito, então acha que também 
tem que puxar um pouco a sardinha para o lado dos vereadores, porque os vereadores tem 
participação muito importante no que se diz ao sucesso do município e em tudo que é feito 
no município, pois foi muito bem lembrado pelo presidente esse detalhe, concluiu. A 
palavra voltou ao Presidente o qual disse que outra atração que teve, que na verdade 
foram duas, uma foi a exposição de cães e a outra que o chamou muita atenção foi a 
homenagem feita pela Prefeitura e Cooperativa aos ex-associados, pessoas que já não estão 
aqui e outras que ainda estão, que foi uma bela homenagem pelos cinquenta anos de 
concurso leiteiro. Disse que quem não é visto não é lembrado, que não podem ser 
esquecidos em momento nenhum, porque também fazem parte da administração e sem a 
Câmara Municipal ninguém administrada nada, concluiu. Em seguida 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 Nº025/18 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “Atualiza os valores das modalidades de licitação de que trata o art. 23 
da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fazendo produzir os efeitos do Decreto Nº 9.412 
de 18 de junho de 2018” e da Indicação Nº1160/18 de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que só para justificar a indicação que 
apresentou, que no ano passado já fez uma indicação pedindo que retornassem as 
atividades dos jogos escolares e a indicação que apresentou foi voltada toda para a 
Terceira Idade e todos são sabedores que a secretaria faz um trabalho fantástico com a 
Terceira Idade, todos os dias de manhã com as atividades físicas, então já possuem uma 
equipe de profissionais, então nada mais justo criarem mais esse evento, talvez no mês de 
outubro, escolhendo um dia para que possam estar realizando essa olimpíada de forma 
recreativa, claro que cada um faz dentro de sua possibilidade, de suas condições, da 
maneira e da melhor forma mais confortável para que eles possam estar realizando os 
exercícios e que a equipe de profissionais já possam estar elaborando um planejamento, 
então está deixando essa ideia ao pessoal da secretaria para que possam estar dando mais 
uma opção a Terceira Idade que são tão ativas, tão presentes e tão participativas nas 
atividades do município. Disse ainda que como tem várias outras atividades como coral, 
atividades de terapias, culinárias, enfim, então é importante também criarem esse evento 
voltado para o esporte e com atividades bem tranquila, bem recreativas como teve a 
oportunidade como Secretário de Esporte onde fez uma paraolimpíada com as crianças da 
Pestalozzi, era tudo da forma que eles podiam fazer, então nada mais que também ser 
diferente com a Terceira Idade, claro dentro do seu grau de intensidade, com atividades 
que não requerem tanto esforço físico, como baralho, xadrez, enfim, atividades que possam 
ser feitas dentro do próprio pavilhão, como cabo de guerra, arremesso de basquete, tênis de 
mesa. Disse que poderiam também dar essa oportunidade e seria mais um dia diferente 



para eles também. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual parabenizou 
o Vereador Diogo pela iniciativa e disse que isso serve de incentivo para os mais jovens, 
porque vendo as pessoas da Terceira Idade praticando esporte, alguns incentivos mental 
como baralho, xadrez, sinuca, isso acaba sendo um incentivo para os jovens como também 
para o idoso, porque naquele momento que eles podem estar ganhando medalhas que serão 
uma recordação que vão levar para a vida toda, concluiu. O Presidente parabenizou o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues pela indicação e disse que vale a pena lembrar que o 
principal para esse programa funcionar já existe no município hoje, que é a mão de obra, 
mas acha que é pouco usado tanto na Secretaria de Esporte como na Secretaria da Terceira 
Idade. Que seja elaborado um projeto, para que seja colocado essa indicação em prática, 
para começar a funcionar. Disse que acha que isso depende muito de espaço e mão de obra 
e já existem os dois, só falta um pouco de boa vontade para que seja realizado esse projeto, 
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente o 
Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei Nº025/18 de autoria 
do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos. Encaminhou a Indicação Nº1160/18 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__________________________.                        


