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Ata da DCCCXXVIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
19 de junho de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos dezenove dias do mês de junho de 2017, 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. Ata da sessão anterior foi 
colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A palavra foi 
franqueada ao Pequeno Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no 
Pequeno Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou a Secretária Geral 
para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da 
Indicação Nº791/17 do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº813/17 do Vereador 
José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação Nº890/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, da Indicação Nº894/17 do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação 
Nº904/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº905/17 do Vereador Alberto 
de Oliveira Herdy, do Comunicado Nº064136/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e dos Convites do Departamento de Cultura e da Secretaria de Educação.  A palavra 
foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador José Luiz Estefani 
Miranda Filho o qual disse que veio falar sobre a indicação apresentada na sessão pedindo 
iluminação para a ponte do Cassiano. Disse que na semana passada esteve junto com os 
Vereadores Romulo, João Batista na inauguração do guarda-corpo que foi colocado na ponte do 
Cassiano em atenção à indicação do Vereador Cássio. O Vereador parabenizou o Vereador Cássio 
pela indicação e disse que confessa que no inicio umas das primeiras indicações que correu para 
fazer foi essa indicação devido a grande importância e a falta de comprometimento das gestões 
anteriores essa obra não tinha sido realizada, mas que fica aqui seus parabéns ao Vereador 
Cássio pela indicação, ao Poder Executivo pela realização da obra, que pessoalmente por ter uma 
propriedade lá perto já viu vários acidentes e incidentes acontecerem naquela ponte e mesmos 
animais, pessoas caírem devido à falta de proteção, então essa indicação que apresentou é só para 
reforçar com a iluminação para manter mais seguro o trajeto para as pessoas que utilizam a 
ponte, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que 
veio a tribuna falar sobre a indicação que foi lida na sessão passada, a indicação do teste da 
orelhinha e hoje foi lida a indicação do teste do olhinho e que na verdade essas indicações já 
foram lidas várias vezes nesse plenário e em todas das vezes não teve uma resposta com atitude, 
muitas das vezes se responde que vai resolver e não se tem atitude quanto à implantação desse 
programa na saúde pública e na outra sessão disse que não teve oportunidade de estar falando 



sobre a indicação. Disse que quem o assiste  o Município com atendimento de uma maneira até 
cordial e não cobra nada é a APAE de Cordeiro, então acha que o custo disso não é tão alto para 
ser feito pelo Município esses testes da orelhinha e do olhinho que são muito significativos. Disse 
que o lado médico não sabe explicar, mas é de muita importância onde vê crianças com 
deficiências na educação que quando consegue diagnosticar o problema visual ou auditivo a 
criança já está aí com dois anos ou mais perdido no colégio. Então vê que é de muita importância 
esse programa e que fica aqui o pedido para que o Poder Público possa dar uma atenção, faça um 
levantamento de custo e tem certeza que o Município pode arcar com isso pela importância que 
isso vai oferecer a todas as crianças tanto da rede municipal como munícipes, crianças que moram 
no Município. Disse querer agradecer as palavras do Vereador José Estefani e parabenizar 
também pela lembrança e preocupação quanto à iluminação da ponte, que na verdade o passeio 
fica seguro, mas a iluminação no período da noite é muito importante também, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos 
Alberto da Silva Oliveira antes de passar para Ordem do dia parabenizou o Prefeito pela 
conservação da estrada que liga a entrada do Clube União Maravilha até a ponte do Cassiano e 
também pela obra do corrimão. Parabenizou também o Vereador Cássio pela indicação e 
agradeceu aos colegas Vereadores José Estefani, João Batista e Romulo que estiveram na 
inauguração representando a Casa de Leis. Lembrou que na quarta-feira dia 14 de junho foi 
comemorado o dia do doador de sangue e que a indicação que apresentou seria para ser lida na 
quarta-feira e deixou para ler hoje, acha que é de suma importância também estar se engajando 
junto com a Secretaria de Saúde e estar cobrando para que esses cadastros sejam feitos, porque 
isso vai ser bom para o Município e Municípios vizinhos. Disse que sabe hoje a dificuldade que é 
de arrumar cinco, seis doares de sangue para uma pessoa que está precisando e esse cadastro vai 
facilitar muito as pessoas que estão precisando. Outra ação muito importante também para o 
Município é com relação à indicação do Vereador Alberto sobre a ação para ver o tipo de sangue 
dos munícipes fazendo assim o cadastro das pessoas doaras de sangue. Disse que são ações muito 
importantes e que só depende de todos para estar cobrando para que isso funcione. Parabenizou 
todos os Vereadores pelas indicações apresentadas e aos Vereadores que estiveram na 
inauguração, concluiu. Em seguida o Presidente passou para a Ordem do dia. Encaminhou as 
Indicações Nº791/17 do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº813/17 do Vereador 
José Luiz Estefani Miranda Filho, a Indicação Nº890/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, a Indicação Nº894/17 do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a Indicação 
Nº904/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira e a Indicação Nº905/17 do Vereador Alberto 
de Oliveira Herdy 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__________________________.                        
 


