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Ata da DCCCXLI Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
11 de setembro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos onze dias do mês de setembro 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. A Ata da Sessão anterior foi 
colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A palavra foi 
franqueada ao Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador 
João Batista da Silva Martins o qual disse que veio a tribuna para ressaltar e parabenizar o 
Prefeito e sua equipe pela Exposição Agropecuária de Macuco. Disse que foi uma festa belíssima 
e que todos viram, foi uma festa com bastante segurança e que pôde ver que não teve problema 
nenhum na questão de brigas e que isso foi muito bom, pois viu as pessoas saírem contentes com 
essa festa e que tem certeza que ano que vem a tendência vai ser multiplicar, porque foi muito 
boa. Disse que mais uma vez deixa seus parabéns para todos que se dedicaram a essa festa que 
foi um sucesso, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse 
que gostaria de deixar os parabéns ao Prefeito pela excelente festa que foi feita e agradecer 
também ao colega Vereador Alberto Herdy pelo apoio que deu a segurança e que graças a Deus 
correu tudo bem, a população também de Macuco que contribuiu muito pela festa e agradecer 
também aos amigos produtores de leite Daniel, Júlio que contribuíram com o concurso leiteiro o 
qual ficou muito bom e bem organizado. O Vereador disse ainda que graças a Deus com toda a 
dificuldade, com toda a luta as coisas têm dado certo nessa Casa, na Prefeitura e a Secretaria de 
turismo também que contribuiu com tudo e que deu tudo certo, concluiu. Não havendo mais 
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 Lei N°013/17 de autoria dos vereadores 
Diogo Latini Rodrigues e Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre “Incluiu “Macuco – 
como Capital Estadual do Leite” nas correspondências oficiais e dá outras providências” que foi 
a Segunda Votação, da Indicação Nº908/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da 
Indicação Nº921/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação 
Nº944/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº945/17 de autoria 
dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco e do Comunicado NºCM087083/2017 do 
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A palavra foi 
franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador Cássio 



Avelar Daflon Vieira o qual disse que a princípio veio a tribuna parabenizar o Vereador Alberto 
Herdy e ao Vereador Diogo Latini pelas indicações, indicações essas importantes que vão 
contribuir com a administração. Disse querer também falar sobre a indicação onde todos os 
Vereadores assinaram pedindo para que se cumpra essa Lei com relação ao trânsito, a autarquia 
de trânsito do Município de Macuco. Disse que é de muita importância, mas ao mesmo tempo 
fica triste, porque essa Casa é uma Casa de Leis onde se cria as leis e muita das vezes não são 
cumpridas. Disse que não está aqui culpando o Vereador, Prefeito ou qualquer de quem que seja, 
que isso na verdade cai no esquecimento de todos e acha que essa Casa tem que ser mais incisiva 
quanto ao cumprimento de lei. Disse que tem leis criadas há dez ou a mais tempo e que na 
verdade não estão sendo cumpridas. Disse também que podem ter ideias junto com os colegas 
Vereadores quanto a encadernação dessas leis que na verdade são votas nessa Casa, que poderia 
ser encadernadas como a Lei Orgânica e que acredita que isso poderia estar mais na memória e 
mais presente como a Lei Orgânica, como a Constituição Federal, Constituição Estadual. Disse 
que acredita que essa encadernação poderia ajudar estando com essas leis em mãos. Disse que 
gostaria também de falar sobre a indicação Nº921/17 de sua autoria quanto a prática do Hino 
Nacional nas escolas do Município de Macuco, acha isso importante e que já vê isso acontecer 
em outros Municípios onde trazem o civismo para jovens. Acredita que isso ficou um pouco 
esquecido e acha que na sua adolescência tinham no currículo escolar a matéria Educação, Moral 
e Cívica e acha que a maioria dos colegas vereadores tiveram essa matéria no currículo escolar, 
então isso não é nada mais que isso, trazer, interpretar o Hino Nacional, o Hino do Município 
até porque a Sociedade Musical ela recebe uma subvenção do Município, o Município ajuda e 
que seria uma questão de sentar e ver, não que seja como foi proposto na indicação dentro do 
mês, mas que seja de dois em dois meses ou três em três meses, que seja uma escola dentro desses 
três meses aí para que nada fique cansativo e que não venha futuramente cair no esquecimento 
da não prática desse ato cívico. Disse que até Neuziane o lembrou disso que tem uma Lei 
Federal a Nº12.031/2009 que obriga que seja cantado e interpretado o Hino Nacional, a letra 
em todos os estabelecimentos de ensino públicos e particulares, então acha pertinente a indicação 
e estariam aproveitando essa subvenção com a Sociedade Musical São João Batista, concluiu. 
Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que gostaria de parabenizar o 
Vereador Cássio pela indicação e dizer que o Hino Nacional é muito importante para o povo 
brasileiro e que é uma necessidade que o povo tem de estar cantando e de saber cantar, porque 
qualquer participação importante como Copa do Mundo, Olimpíadas é necessário cantar o Hino, 
concluiu. Também pediu aparte o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual 
parabenizou o Vereador Cássio pela indicação e disse que é muito importante isso, não só o Hino 
Nacional como também poderia estar incluindo o Hino Municipal junto com essa indicação, 
indicação essa muito importante e lembra que na sua época de escola tinham que estar 
enfileirado e cantar o Hino Nacional com postura, com a mão no peito, são valores que não pode 
ser perdido com o tempo, acha inadmissível hoje uma pessoa, uma criança não saber o Hino 
Nacional, é obrigação das pessoas, das crianças, de todos saberem cantar o Hino Nacional de cor 
e salteado. Disse que vê em certos momentos as pessoas cantando o Hino Nacional com a mão no 



bolso, de braços cruzados, enfim, isso em outros países seria considerado uma falta muito grave e 
acha muito importante essa indicação. O Vereador parabenizou também o Vereador Alberto 
Herdy e o Vereador Romulo da Silva Oliveira pelas indicações, concluiu. O Vereador Cássio 
agradeceu a todos e concluiu. Fez uso da palavra o vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse 
que veio a tribuna também parabenizar os colegas vereadores pelas indicações e falar de sua 
indicação onde indica um centro de inclusão digital para o Bairro Barreira. Disse que há poucos 
dias atrás esteve nessa tribuna pedindo o retorno das atividades do centro de inclusão digital que 
já acontecia no Bairro Reta e através da indicação apresentada acredita que o Bairro Barreira 
seja um bairro muito populoso como o Bairro Reta, então esse centro de inclusão digital 
funcionando no Bairro Barreira iria ajudar muito não só as crianças como também os adultos, 
destacando que as crianças tem esse acesso nas escolas, mas o funcionamento dele o dia todo a 
toda a população do bairro também seria importante. Disse que gostaria de pedir o empenho do 
Poder Executivo para estar instalando e ainda sugeri se for da vontade do Executivo que utilize 
algum espaço no antigo colégio onde vai estar em breve sendo utilizado pela mesma parte o PSF 
e que possa também estar abrindo um espaço lá para ser instalado esse centro de inclusão digital 
e que os jovens, os adultos e todas as crianças do Bairro Barreira possam ser atendidos. O 
Vereador disse também com relação a indicação em conjunto com todos os vereadores, que foi 
importante a iniciativa de todos em poder cobrar essa Lei que cuida do trânsito do Município. 
Disse que o Município de Macuco vem crescendo cada ano e as coisas precisa se evoluir e uma 
das coisas que precisa se atualizar no Município de Macuco é o trânsito. Disse que isso é 
importante estar cobrando juntos e tem certeza que essa indicação vai com muita força para que 
essa Lei possa ser cumprida e talvez essa lei tenha até que ser revisada em virtude do tempo que 
ela foi aprovada e não foi executada, mas tem certeza que essa Casa estará à disposição para 
ouvir, para dialogar e para poder ajudar o Executivo a colocar em prática essa Lei que é 
importante e que vai cuidar não só do trânsito como dos pedestres, enfim, toda população de 
Macuco e vai ajudar a corrigir alguns erros e ter a população satisfeita com o trânsito 
funcionando adequadamente. Disse ainda que no mais gostaria de parabenizar o Vereador 
Cássio pela indicação com relação ao ato cívico nas escolas, é uma indicação importante e sugere 
que o Vereador pense num Projeto de Lei que possam estar colocando na parte de trás dos 
cadernos escolares que as crianças recebem junto ao um kit a letra não só do Hino Nacional como 
também o Hino do Município. Disse que fica essa sugestão aos demais colegas Vereadores 
também que possam estar aí pensando nessa ideia, porque é uma forma de divulgar a letra e 
incentivar os alunos da rede municipal de estarem se inteirando sobre a letra do Hino Nacional e 
o Hino do Município. Disse também que gostaria de parabenizar o Vereador Alberto pela 
indicação do aparelho de ultrassonografia que é muito importante e que a pouco dias esteve 
apresentando aqui uma indicação do aparelho de raio-X que também é um dos primeiros exames 
que necessita no pronto atendimento e que tem certeza que o aparelho de ultrassonografia 
também é muito importante para diagnosticar algum procedimento que os médicos sempre 
solicitam aos pacientes e isso economiza em tempo, economiza carro, economiza servidor público 
que transportam esses pacientes para outros lugares para fazerem esses exames e a população 



ganha em agilidade, tem um resultado mais rápido e faz esse exame com mais rapidez. Pediu 
aparte o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que gostaria de quebrar o 
protocolo e falar sobre Exposição Agropecuária que teve em Macuco e que era para ter falado no 
Pequeno Expediente, mas devido ao problema de microfone não foi possível. Disse que gostaria 
de parabenizar o Prefeito Municipal de Macuco e todos os envolvidos no evento e de antemão já 
parabenizar o Vereador Alberto Herdy pelo empenho e pela dedicação na área da segurança e que 
estava presente e pôde perceber o quanto foi dedicado junto a equipe e que foi realmente um 
momento que ficou na história e toda a preocupação era de manter a exposição no nível de 
segurança que aconteceu, não teve nenhuma ocorrência de brigas, então fica aqui os parabéns ao 
Vereador Alberto e também a Polícia Militar que trabalhou também de forma muito repreensiva. 
O Vereador parabenizou também o pessoal da imprensa, Rafael que estava presente o tempo 
todo e envolvido o tempo todo. Parabenizou também a Secretária de Educação pelo trabalho que 
fez com a feira literária e a tenda cultural que também funcionou muito bem. Parabenizou 
também Naná, Maria Tereza, Maurício Góes, enfim, todos os envolvidos que participaram para 
que a festa fosse um sucesso. Disse que é muito gratificante e que pôde perceber que famílias de 
Macuco que moram fora voltam para a cidade e vê a satisfação e a felicidade no rosto das 
pessoas de Macuco de estar sediando uma exposição de grande porte, isso não tem preço, isso é 
muito gratificante e o que Macuco tem que fazer é o que está acontecendo, resgatando o nome da 
cidade, resgatando os valores, assim foi feito no carnaval, assim foi feito na Festa São João 
Batista e assim foi feito também na Festa da Exposição que acabou de acontecer. Disse que fica 
aqui seus parabéns a todos os envolvidos, aos colegas vereadores que também teve a parcela de 
participação e ao Poder Executivo e que Macuco continue nesse caminho que com certeza irão 
conseguir fazer um novo tempo, concluiu. O Vereador Diogo Latini disse que só para concluir 
sua fala gostaria de acrescentar e parabenizar a toda a equipe organizadora da festa por todos os 
setores envolvidos desde o concurso leiteiro até o festival de pipa do Departamento de Cultura 
que foi muito importante e foi uma das atrações no domingo para a garotada que participou, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que veio a 
tribuna falar da indicação nº945/17 onde todos os vereadores pedem para colocar em prática a 
Lei Nº664/13 que já foi aprovado por essa Casa sobre o trânsito de Macuco, porque como está 
citando na justificativa da indicação aquele pedaço em frente a Prefeitura até a Cooperativa 
onde os caminhões estacionam para fazerem descargas fica insuportável. Disse que passa por ali 
todos os dias e vê o transtorno que isso causa naquele lugar por ser uma rua estreita, então está 
na hora de colocar em prática essa Lei e organizar o trânsito em Macuco. Disse ainda que vê 
também carros parados em rampas para cadeirantes que muitas das vezes as pessoas ficam 
impossibilitadas de subirem por ter carros parados atrapalhando essas passagens, sem falar 
também de carros parados em faixa amarela. Disse que acha que essa Lei vai trazer uma 
organização muito boa para Macuco, porque as cidades vizinhas como a cidade de Cordeiro não 
se vê carros parados em faixa de pedestres, em faixa amarela, porque tem o guarda de trânsito, 
então em Macuco está na hora de implantar isso e colocar também uma organização no trânsito. 
Disse ainda que foi muito boa essa indicação de todos os Vereadores ao Poder Executivo para 



que seja colocada em prática essa Lei, 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 complementar as palavras dos colegas Vereadores a 
respeito da Lei Nº664/13 que foi votado em 2013 e ainda não foi colocada em prática, então esse 
pedido está sendo feito e que vai encaminhar ao Poder Executivo que dentro em breve deve estar 
colocando em prática. Disse ainda que uma coisa que sempre fala e que sempre conversa com 
certas pessoas que tem que esquecer o lado político certas horas, essa Lei vai trazer um certo 
transtorno? Vai, mas os munícipes e todos que moram em Macuco que querem organizar o 
Município tem que estar preparados para mudanças e uma boa parte da população não está 
preparado para mudança, mas com o tempo acha que as pessoas vão ver que vai ser um benefício 
e vai conseguir aceitar um pouco mais essas mudanças. Disse que gostaria de agradecer o apoio 
de todos os colegas Vereadores na assinatura da indicação, acha que quando todos assinam tem 
um peso maior, porque é todos que pedem, é todos que lutam por só objetivo. Parabenizou todos 
pelas indicações apresentadas e disse que acha que estão no caminho certo para que o Município 
caminhe para frente, concluiu. Em seguida o Presidente passou para a Ordem do Dia. Colocou o 
Projeto de Lei N°013/17 do Poder Legislativo em Segunda Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou o referido Projeto de Lei em sua Redação Final em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. Em seguida 
encaminhou as Indicações Nº908/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a 
Indicação Nº921/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação 
Nº944/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e a Indicação Nº945/17 de autoria 
dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco 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__________________________.                       


