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Ata da DCLVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
22 de Outubro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos vinte e dois dias do mês outubro de 2014, realizou-se a Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha – 
Travessa Mercedes Monteiro Machado nº190, na cidade de Macuco, neste 
Estado. Ausente o Vereador Marcos da Cunha Boquimpani.  Foi lida a ata da 
sessão anterior e aprovada por unanimidade. A palavra foi franqueada no 
Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador 
Douglas Espíndola Borges o qual disse querer enaltecer o trabalho e empenho 
da Prefeitura no que diz respeito aos problemas dos Produtores Rurais e 
enaltecer também e parabenizar o Vereador Cássio que arregaçou as mangas e 
tem dado uma parcela fundamental e importante para tentar resolver os 
problemas. Disse que o Vereador está de parabéns, porque ao invés de criticar, 
como muitas pessoas têm feito, o Senhor Vereador tem mostrado que em vez de 
falar é muito mais fácil arregaçar as mangas e fazer, concluiu. Não havendo 
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o 
Presidente antes de solicitar que a Secretária Geral fizesse a leitura do Grande 
Expediente, falou querer fazer suas as palavras do Vereador Douglas 
Espíndola Borges, onde presenciou a correria da Prefeitura, do Secretário 
Niraldo junto com o Vereador Cássio tentando viabilizar com a máxima 
urgência a liberação de mais um caminhão para estar atendendo os Produtores 
Rurais do nosso Município, o qual está passando por momentos difíceis. Disse 
que o Município encaminhou a essa Casa um ofício e ainda a possibilidade de 
baixar um decreto de estado de emergência para que os produtores possam junto 
ao Banco do Brasil renegociar suas dívidas, haja visto que, na condição que se 
está hoje, muitos aí já estão vendendo seus animais e até mesmo perdendo seus 
animais. Falou ainda que o Município está de parabéns e também parabenizou 
o Vereador Cássio pela luta, concluiu. O presidente solicitou a Secretária Geral 
que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a 
leitura dos Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e fiscalização Financeira, 



Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Saúde e 
Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei Nº019/14 de 
autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Estima a Receita e fixa a 
Despesa do Município de Macuco para o Exercício Financeiro de 2015, dos 
Ofícios Gab. Nº0473/2014, Nº0468/2014 e Nº0467/2014 da Prefeitura 
Municipal de Macuco, do Decreto Nº784/2014 de autoria do Poder Executivo 
que “Altera o Decreto Nº783/2014 que dispõe sobre o funcionamento da 
Administração Municipal em virtude da comemoração do Dia do Servidor 
Público” e do Convite da Secretaria Municipal de Educação. A palavra foi 
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente 
o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse como Vereador dessa Casa 
e com o interesse e bem estar do povo, não poderia deixar de vir a essa Tribuna 
como Produtor também, sendo a sexta geração de sua família como produtor 
rural. Disse que todos sabem o que os produtores tem passado nos últimos 
quarenta anos pelo que o Senhor Silvio e Dr. Tadeu falam, que acerca da seca 
que há muito tempo não tinham como essa que estamos passando. Acha que 
fica claro a preocupação do Prefeito nesse ofício que ele os enviou e como tem 
demonstrado no dia a dia mais uma vez a preocupação com o Produtor Rural. 
Disse vir agradecer como Vereador e como Produtor Rural ao Prefeito, a 
Cooperativa na pessoa do Senhor Silvio e do Dr. Tadeu, que logo que a 
Prefeitura foi estar com eles, na mesma hora colocaram a disposição e também 
quanto a preocupação do Prefeito aos vencimentos de contratos que tem de 
agora para frente. Disse também que tem produtores que perderam o rebanho 
todo, o que não era muito, mais o pouco que tinham perderam tudo, não tendo 
assim condições de gerar renda para pagar esses contratos. Achou isso uma 
ótima idéia, uma ótima iniciativa do Prefeito e disse que o Prefeito está de 
parabéns e falou também querer agradecer as palavras do presidente dessa 
Casa, do Vereador Douglas e que isso é uma prova que unidos a gente consegue 
superar qualquer crise e qualquer obstáculo que o Município vem a passar, 
como está passando agora. Essa união que pede e sabe que cada um tem seu 
posicionamento político e respeita cada um por isso e não quer de forma alguma 
fazer nenhum apelo quanto a isso, mas que seu apelo é que estejam unidos para 
superar qualquer crise, qualquer obstáculo, isso em favor do nosso povo que 
muito precisa, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da 
palavra no Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do dia. O 
Presidente colocou os Pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de 
Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de 
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referentes ao Projeto de Lei 



Nº019/14 de autoria do Poder Executivo, em Única Discussão e Votação os 
quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei Nº019/14 
de autoria do Poder Executivo em Primeira Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e vai para a Segunda Votação. O presidente disse 
que a Casa seguirá o Decreto Nº784/2014 de autoria do Poder Executivo que 
transfere o feriado do dia 28 de outubro para um ponto facultativo na sexta-
feira dia 31 de outubro. Do dia 27 ao dia 30 de outubro a Casa funcionará 
normalmente, portanto na próxima segunda-feira dia 27 de outubro haverá 
sessão. 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__________________________.     


