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Ata da DCCCXXXVIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
30 de agosto de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos trinta dias do mês de agosto 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. Presentes todos os Vereadores. A 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 do Projeto de 
Resolução N°014/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre “Fica 
criada, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, a Comenda Deputado Junot Abi-Ramia 
Antônio”, do Requerimento Nº225/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que 
requer, na forma regimental, que seja concedido Moção de Aplausos a Srª.Michelle Lousada dos 
Santos Zaniboni por todo apoio oferecido aos pacientes deste município, da Indicação Nº777/17 
de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº830/17 de autoria do Vereador 
José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação Nº835/17 de autoria do Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy, da Indicação Nº935/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da 
Indicação Nº939/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº940/17 
de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini e do Ofício Nº007/17 da Secretaria Municipal 
de Administração – Departamento de Patrimônio Público. A palavra foi franqueada ao Grande 
Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que a respeito 
da sua indicação que fala sobre a remarcação da faixa de pedestre no início da Av. Jacet Alves 
de Carvalho mais precisamente ao lado da Farmácia do Rui e a lanchonete e que foi até pedido 
de munícipes porque a faixa ali além de estar apagado o quebra-molas fica um pouco a frente, 
então todos os veículos que entram ali entram correndo muito e ali é uma faixa onde as pessoas 
passam, atravessam a calçada que vem do centro da cidade, que usam a farmácia, a padaria. 
Disse que já viu ali carro frear em cima de pessoas que atravessavam e que ali realmente não 
existe a faixa, a faixa ali está apagada, então viu a necessidade depois que o munícipe veio falar 
com ele de reacender ela, de colocar alguma placa sinalizando como o Vereador José Estefani 
está pedindo em sua indicação para rever os sinais de transito e placas de sinalização no 
Município, que estejam colocando uma placa ali para que os motoristas possam estar respeitando 
aquela passagem que realmente são das pessoas. Disse que infelizmente por ser uma cidade 



pequena não se vê muito isso, mas está na hora de começar a ter uma educação no trânsito e 
começarem a respeitar e ver os direitos que os pedestres têm. Pediu aparte o Vereador José Luiz 
Estefani Miranda Filho o qual parabenizou o Vereador Júlio pela indicação e disse que 
realmente a faixa de pedestres não só nesse local mais em Macuco precisam de uma revitalização 
nessa parte de trânsito e conforme disse em sua indicação aproveitou a oportunidade para falar 
sobre ela que realmente requer um planejamento, um investimento alto, mas disse tem que manter 
o que temos, o mínimo que podem ter é manter o que já tem. Disse que o pouco que se vê são 
placas viradas e que em frente mesmo da casa do Vereador Cássio tem uma placa que indica 
“Saindo da cidade, Volta do Umbigo” está virada para dentro de um sítio, então com uma 
simples manutenção nesse período de festa vai ajudar muito a contribuir com esse serviço e a 
faixa de pedestre não deixa de ter sua importância, pois é uma passagem para pedestres e hoje vê 
um problema muito sério no Município de Macuco que são os pedestres, eles não têm 
acessibilidade. Disse que o Código de Postura está para ser votado e pede mais uma vez a 
atenção dos colegas vereadores e que já tiveram uma reunião para tratar desse assunto, acha que 
o pedestre não tem acessibilidade no Município de Macuco. Disse que a pessoa vai fazer uma 
obra na casa ele faz questão de despejar um caminhão de pedra brita, de areia em cima da 
calçada e muitas das vezes estacionam também carros em cima das calçadas, então são detalhes 
pequenos que são cobrados pela população o dia todo na rua, são coisas que tem que estar em 
sincronia com Poder Público, o Executivo para poder estar facilitando e é o mínimo que podem 
ter, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse que veio 
a tribuna parabenizar o Vereador Cássio pela Moção de Aplausos a Michelle Zaniboni. Disse 
que Michelle é uma pessoa que faz mais do que ela pode, uma pessoa que não tem hora, não tem 
momento para ela sair, ela fica ali fazendo o possível pela saúde. Disse que por muita 
coincidência ontem teve com uma moradora que comentando com ele falou da atenção de 
Michelle, do carinho que ela trata as pessoas, então é merecedora Michelle receber essa Moção de 
Aplausos. Disse também que gostaria de parabenizar todos os colegas Vereadores pelas 
indicações, Vereador Alberto pela indicação do muro muito importante, disse que esteve lá e viu 
o risco que está, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse 
que primeiramente gostaria de parabenizar todos os colegas vereadores pelas indicações que são 
muito pertinentes, elas têm muito haver no que está passando o Município. Disse que a 
indicação de José Estefani o chamou muita atenção porque hoje tem no Rural Parque a descida 
do DETRAN, um órgão importante e quem desce de lá não sabe onde sair e muitas vezes 
encontrou carro saindo na contramão e isso pode acontecer um acidente muito grave. Disse que 
estão brincando com vida de pessoas, então devem preservar um pouco mais e fazer por onde 
sinalizar a cidade de Macuco, porque Macuco está bonita, está tomando forma e acha que agora 
estão indo no rumo certo, então uma cidade bem sinalizada ela mostra que é educada, que 
respeitam as leis e que fazem que as coisas aconteçam. Disse que com relação a sua indicação que 
é de suma importância para o bairro da Barreira, porque está falando de vida, porque o bairro 
Araponga é todo em cima praticamente desse muro que cita na indicação e tendo um peso maior 
de chuvas e outras coisas a mais esse muro vai acabar cedendo e vai causar transtorno 



desnecessário que poderiam ser evitados. Disse que hoje a obra está muito mal feita, ela está 
precária e que fiscalizou, olhou e pôde ver com os moradores que eles estão preocupados com as 
próximas chuvas que pode vir acontecer algum problema, então acha que podiam fazer um apelo 
ao Governo Municipal, ao Prefeito Bruno Boaretto que atenta esse pedido com um pouco de 
rapidez e que mande alguém ir lá e olhar para que se faça obra emergencial ou até mesmo uma 
interdição daquele pedaço, daquele trecho para que não pare nada ali para que não comece a 
descavar por traz, e que comecem também procurando uma solução para aquele lugar porque isso 
já vem há bastante tempo causando transtorno e que está na hora de começar a acertar. Pediu 
aparte o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que esteve no local e viu o risco que 
aquela população dali está correndo e que fez uma indicação pedindo a reforma do escadão 
próximo ao muro, mas se não mexer no muro vai afetar o escadão e se vê nítido a rachadura no 
muro e o que é mais perigoso é que as pessoas param seu carro embaixo próximo ao muro. Disse 
que já foi sugerido fazer uma cerca para cercar aquele local até que seja feito uma obra, mas não 
foi feito a cerca e o pessoal continua estacionando seus carros e o risco é muito grande. Disse que 
só depois que acontecer uma tragédia o pessoal vai ver, não acreditam e que dá para ver nítido 
que o muro está arriando e que pode cair a qualquer momento. Pediu aparte o Vereador Romulo 
da Silva Oliveira o qual disse com relação ao muro o que acontece é que tem que procurar um 
meio, um caminho para conscientizar as pessoas para não jogarem barro lá por cima, porque está 
dando sobrepeso no muro, e todo o barro de escavação estão jogando ali, então está pesando cada 
vez mais o muro. Disse que já conversou com eles sobre não estarem jogando barro no muro, para 
segurar um pouco porque estão correndo risco de vida ali, se aquele muro ceder vai atingir as 
casas da rua de baixo, realmente aquele muro está sofrendo pressão e o que está seguro ali são 
somente os vergalhões porque o concreto já rachou, concluiu. Fez uso da palavra o vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna para falar sobre o requerimento 
apresentado com relação à funcionária Michelle Zaniboni. Disse que essa menina vem 
demonstrando dedicação há anos na Secretaria de Saúde e que todos são sabedores disso, quem 
nunca pôde participar junto de alguma ajuda com ela, disse que tem certeza que está sabendo por 
boca de alguém ou comentário, então é justo e que essa homenagem seja até para despertar em 
relação ao desempenho dela quanto ao salário. Disse que não está aqui pedindo aumento para 
ela, mas é reconhecimento e gratidão, acha que isso vem junto com tudo isso que ela faz, ela é 
muito dedicada. Disse que Michelle esses dias há uns vinte a trinta dias ela conseguiu a 
internação de um munícipe numa clínica particular sem custo nenhum para o Município, ela tem 
custo benefício dez vezes mais que ela poderia receber isso qualquer um entende fácil, uma 
matemática fácil do que ela economiza lá, então junto com o reconhecimento de cada colega 
vereador pede também o reconhecimento da administração quanto ao salário dela, a remuneração 
dela que seja justa e não cause problemas entre os funcionários, que seja um reconhecimento e que 
ela sirva de exemplo. Disse que também quer comentar sobre a APAE e acha que se expressou 
errado na justificativa e gostaria de falar quanto a isso, a APAE na verdade ela já atende o 
Município há muitos anos e que tem aqui crianças com síndrome de Down, crianças com 
deficiência na visão, na audição, deficiência motora e isso tudo é corrigido por profissionais que 



cuidam na APAE. Disse que não vai citar nome de família daqui, de crianças porque não tem 
autorização para isso e que também não precisa expor ninguém aqui, mas acha muito importante 
uma ajuda, porque o Município não tem compromisso nenhum com isso e é questão de 
reconhecimento também. Disse que a APAE passa por um momento muito difícil e a obrigação 
que o Estado tem assinado com a APAE eles não estão mantendo, a obrigação que a Prefeitura 
de Cordeiro tem também com a APAE eles não estão conseguindo cumprir e eles não tem culpa 
nisso, eles só estão repassando de acordo com a dificuldade que estão passando, então é um 
momento que o Município podia reconhecer e pedir um profissional de Macuco, uma pessoa de 
Macuco com carinho para ir lá e ver o que pode ser ajudado, muitas das vezes até uma 
quantidade de leite ou biscoito o que for ou o próprio repasse mesmo, uma menção pode estar 
ajudando. Disse que a APAE ajuda muito o Município de Macuco já há muitos anos e vem 
passando umas das maiores crises que uma entidade já passou nesse momento, então vem aqui 
pedir que seja visto com carinho essa ajuda para a APAE junto ao Prefeito ao Poder Executivo, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que veio explicar 
quanto ao pedido da cozinha na quadra no Bairro da Barreira. Disse que tem dois banheiros na 
quadra e por cima desses banheiros tem duas caixas d´água e que é um espaço bem amplo que fica 
lá parado, então tem as festas de aniversário, festas de casamento, essas coisas que poderiam ser 
feitas lá, estar sendo usado lá, mas não estão porque falta uma cozinha, tem espaço lá, tem dois 
espaços vagos para fazer. Com relação ao parquinho disse que o parquinho com as condições que 
se encontra mexe com a alta estima do povo, deixa até um pouco para baixo, sabe que não é culpa 
da gestão atual, sabe que é uma coisa que vem da outra gestão, mas tem que ser feito, então vem 
exigindo, pedindo porque como vereador está lá, passa pela rua e os munícipes, o povo exige uma 
solução, então está pedindo que isso seja feito o mais rápido possível, concluiu. Fez uso da 
palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de parabenizar o Vereador 
Cássio pelo reconhecimento do trabalho da servidora Michelle Zaniboni e que gostaria de 
reforçar o apoio e o reconhecimento e que todos são conhecedores do trabalho que ela faz na 
Secretaria de Saúde. Disse que gostaria também de parabenizar os colegas vereadores pelas 
indicações, cada uma com seu objetivo e suas importantes funções e com relação a sua indicação 
onde faz um reforço no trabalho dos profissionais de educação física do Município. Disse que já 
apresentou esse ano um projeto de lei onde todos votaram por unanimidade criando o dia 
municipal do profissional de educação física e a semana da educação física e que gostaria de ver 
o projeto de esporte com cem por cento de profissionais registrado no CREF, trabalhando, 
capacitados para isso, ao mesmo tempo fica feliz em ver que a secretaria de educação possui 
quatro profissionais que atendem e sobra carga horária desses profissionais dentro das atividades 
da educação. Disse que Macuco hoje o projeto mais atividades dá um salto importante incluindo 
o esporte na educação escolar, na aula de contra turno escolar, e isso é um ganho muito 
importante, graças aos profissionais concursados que possui na rede de ensino do Município e 
que atende a secretaria de educação e isso é importante e vem através dessa indicação e com a 
vontade de ver o esporte sendo atendido com cem por cento desses profissionais e conforme disse 
em sua justificativa que isso mostra a qualidade e dá aos munícipes a melhor opção de praticar 



atividade, é a mesma coisa que colocar uma pessoa que não tem formação de médico para atender 
num pronto atendimento, é a mesma coisa que pegar qualquer profissional colocar para ser um 
profissional da área de esporte, então fica essa indicação sua e que tem certeza que em breve vai 
ter os cem por cento dos profissionais trabalhando também nos projetos esportivos como acontece 
nos projetos da secretaria de educação na qual mais uma vez parabeniza. Disse que Macuco hoje 
tem uma gama muito grande de profissionais na cidade, vários profissionais se formando e que 
no próximo sábado pelo que está sabendo mais três ou quatro universitários estarão se formando 
na área, mais três ou quatro que o Município vai ganhar. Disse que desde já deixa aqui a todos 
os profissionais de educação física que na próxima sexta-feira se comemora o dia do profissional 
de Educação Física os seus parabéns pelo esforço, pelo trabalho que tem desenvolvido em todos 
os setores, segmento que o Município oferta a população, 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 a Ordem do dia disse que só para reforça o que foi apresentado e 
mais uma vez parabenizar a todos os vereadores pelas indicações e com relação a indicação do 
muro que o Vereador Alberto apresentou, é uma questão que requer ser revisto, porque é uma 
coisa que está causando risco aos munícipes daquele bairro e para quem passa, com relação à 
indicação do Vereador Júlio é preocupação com a segurança como a indicação do Vereador Jose 
Estefani uma cidade sinalizada traz muito segurança para todos visitantes, munícipes e a 
questão do requerimento da Moção de Aplausos a servidora Michelle, acha que foi muito bem 
lembrado, ela é uma pessoa que não escolhe ninguém para atender, está sempre atendendo a 
vereador, munícipes e o atendimento é igual para todos. Disse que pelo menos com ele nunca o 
deixou de atender em nada e que até coisa para ele já resolveu e que foi muito bem lembrado essa 
homenagem. Disse também em questão da APAE, uma coisa que sempre preocupou e que quando 
trabalhava na saúde como motorista já transportou muita criança que foi atendida na APAE 
não só de Cordeiro mais de outros Municípios e sabe da dificuldade que estão passando e acha 
que foi louvável esse pedido e acha que tem como fazer um esforço e atender, porque isso não 
beneficia a uma só família e sim várias famílias que vão ser beneficiada com isso. Disse que se 
fechar uma instituição dessa o custo vai ser bem maior para o Município, se tiver que levar uma 
pessoa no Rio de Janeiro para ser atendida como já vai criança até hoje que é atendida na BBR, 
acha que a dificuldade é bem maior que levar em Cordeiro. Parabenizou novamente a todos pelas 
indicações, pelo requerimento e disse que acha que estão provando a cada dia que está 
preocupado não só com uma pessoa mais com todo o Município, concluiu. Em seguida o 
Presidente passou para a Ordem do dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira 
referente Projeto de Resolução Nº014/17 de autoria do vereador Cássio Avelar Daflon Vieira em 
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o Projeto de 
Resolução em tela em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida colocou a Redação Final do referido Projeto de Resolução em Única Discussão e 
Votação qual foi aprovado por unanimidade e foi à publicação. Em seguida colocou o 

Requerimento Nº225/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira em Única 



Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e pediu a Secretária Geral que fizesse 
a confecção da referida Moção. Em seguida encaminhou as Indicações Nº830/17 de autoria do 
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, a Indicação Nº835/17 de autoria do Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº935/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, a Indicação Nº939/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira e a Indicação 
Nº940/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini 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__________________________.                       


