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Na forma regimental; 
                                                                   
Aos vinte 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. 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 Vereador que quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou a funcionária que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da Indicação Nº901/17 de autoria do 
Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº915/17 de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues, da Indicação Nº946/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da 
Indicação Nº954/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, do Ofício Nº045/2017 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil e do Ofício Gab. 
Nº0300/2017 da Prefeitura Municipal de Macuco. A palavra foi franqueada ao Grande 
Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador José Luiz Estefani Miranda 
Filho o qual falou sobre sua indicação e que inclusive conversou com o Vereador João Batista o 
qual já foi autor da mesma indicação feita em fevereiro se não se engana e se não errou a data, a 
indicação foi atendida e volta a fazer a mesma indicação, devido e conforme os fatos narrados na 
indicação está passando um período de estiagem e a reclamação dos moradores próximos da 
localidade são intensas, então pede atenção do Poder Público, do Poder Executivo para estar 
solucionando este problema, principalmente neste período de estiagem. O Vereador parabenizou 
os colegas Vereadores pelas indicações e parabenizou o Vereador Alberto Herdy pela indicação e 
disse que é até fato do Código de Postura que o proprietário faça a limpeza dos lotes pois é muito 
importante, vem o período de chuvas e estar precavendo quanto as doenças zika vírus, 
chicungunha, febre amarela e demais. Parabenizou também o Vereador Diogo Latini pela 
indicação e disse que é importante a percepção, muito boa a indicação, as pessoas que transitam 
até o Rural Park, que trabalham no Detran e outras, vão pela rua não tem a calçada e é obrigação 
do Município dar condições aos munícipes. Parabenizou o Vereador Cássio Daflon pela indicação 
do ponto de ônibus e disse que agora vem um período de chuvas e deve ser muito constrangedor 
para uma família estar com o seu filho esperando o ônibus debaixo de alguma árvore ou de alguma 
coisa sem ter uma guarida de ônibus e voltou a dizer que é obrigação da prefeitura dar condições, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues justificando sua indicação o 
qual disse ser de grande importância solicitar ao Poder Executivo a construção dessa calçada que 



dá acesso ao Parque de Exposição. O Vereador disse primeiro que o Parque de Exposição hoje se 
tornou um parque com atividades diárias além de ser  a Rua Diná Machado Botelho ser a principal 
rua de acesso da empresa CCA Laticínios, então além de ter os pedestres que são funcionários dessa 
fábrica, funcionários do Detran, usuários do posto de identificação do Detran e até mesmo 
funcionários da Prefeitura que exercem suas funções dentro do Parque de Exposições como também 
aqueles munícipes que utilizam o parque para lazer, possam ter uma segurança para que pelo menos 
um lado desta rua tenha a construção da calçada e também dá segurança aos condutores, 
motoristas de veículos , motoristas das carretas que trafegam por esta rua que estão sempre fazendo 
suas idas e vindas a fábrica CCA possa também dar segurança aos condutores para que os pedestres 
possam estar andando nas calçadas e que eles possam estar fazendo, realizando o serviço deles e 
conduzindo os veículos da forma mais segura, conforme disse o Vereador José Estefani. O 
Vereador disse também que a indicação do Vereador Alberto Herdy é uma indicação muito 
importante com relação a limpeza, já é uma questão do Código de Postura, agora o objetivo de se 
prevenir a questão da dengue e já deixar uma solicitação, um pedido para que o Município já possa 
estar fazendo uma campanha de conscientização e prevenção em toda a cidade porque é 
testemunho e sabe o que o bairro Dr. Chiquito sofreu no início desse ano, na época das chuvas com 
foco de dengue, zika vírus e chicungunha naquele bairro e para que isso não aconteça também em 
outros bairros. Disse ainda que para isso não acontecer, o trabalho de limpeza e a conscientização 
da população tem que já se iniciada para que assim ao iniciar o período das chuvas a população já 
estarão com os quintais limpos com o trabalho de conscientização sendo multiplicado dentro do 
próprio bairro, com os vizinhos um ajudando o outro para que não afetem a população. O Vereador 
parabenizou também o Vereador José Estefani pela indicação da limpeza da galeria no Bairro 
Paraíso e também ao Vereador Cássio Daflon e disse que o bairro da Glória e o bairro Nova 
Macuco nos últimos dois ou três anos se não se engana passou a ter esse trajeto do ônibus escolar 
afim de  buscar os alunos e isso não acontecia do ônibus entrar dentro desses dois bairros e hoje 
esse trajeto vem acontecendo e nada mais justo que atender, já que atende dentro do bairro da 
Glória, atender as crianças no alto da Glória até por questão de segurança e onde o ônibus está 
parando hoje está realmente ficando numa posição muito inclinada onde as crianças tem até risco 
na hora de desembarcar do veículo, então que o ponto de ônibus seja colocado em local estratégico 
e possa dar segurança para os alunos, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador João Batista da 
Silva Martins o qual disse que é importante a indicação do Vereador Alberto Herdy na questão 
da limpeza dos lotes e a indicação do Vereador Diogo Latini muito importante também sobre a 
calçada e quanto a indicação do Vereador José Estefani a qual já havia feito e a poucos dias foi 
até o local e viu que a situação está muito crítica e acha que o Vereador também teve lá. Que seja 
feita a limpeza de quinze e quinze dias ou mês a mês pelo menos neste período de estiagem que 
precisa ser feito porque as pessoas estão sofrendo muito com o mal cheiro, a situação está meio 
precária. O Vereador parabenizou também o Vereador Cássio Daflon pela indicação e disse que as 
indicações são todas muito importante e que essa Casa de Leis tem apresentado indicações que só 
vão melhorar a qualidade de vida da população, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Júlio 
Carlos Silva Badini dizendo que a indicação do vereador Diogo Latini é muito boa com relação a 
calçada, mas também tem que ver um ponto muito importante ali, a velocidade dos carros que 



passam para ir ao Rural Park, como todos sabem é entrada e saída de caminhões da fábrica, tem o 
pessoal que usam para fazerem caminhadas, tem o pessoal que trabalham no Detran que vão a pé 
ou de bicicleta e se vê carros passarem em alta velocidade tornando perigoso. Disse que podiam 
estar vendo também uma maneira, um redutor de velocidade ou uns quebra-molas para dar uma 
segurada nos carros, pois é muito perigoso, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da 
Silva Oliveira o qual parabenizou todos os colegas pelas indicações e esclareceu que a uns dias 
atrás fez uma indicação sobre a dengue. O Vereador parabenizou em especial o Vereador Alberto 
Herdy pela indicação e acha que o controle da dengue, a prevenção da dengue tem que ser o ano 
inteiro, tem que estar focado o ano inteiro, porque a prevenção gera muito menos despesas que a 
correção, tem que estar sempre prevenindo em relação a esse assunto e focar nas pessoas procurando 
conscientizar moradores e se puder estar conversando com as Associações de Moradores, com 
Presidente das Associações para falar desse assunto de estar sempre prevenindo em relação a 
dengue, porque ano passado se não se engana como o Vereador José Estefani disse no Dr. Chiquito 
teve problema em relação ao foco de dengue e é um lugar alto e não é lógico ser foco de dengue, 
lugar alto não tem água, não faz sentido o lugar por causa da altura, não tem riacho, não tem 
nada e mesmo assim deu foco de dengue e acredita que é por consequência de lote sujo, uma tampa 
de refrigerante, uma lata que fica jogada exposta e tem que ficar sempre prevenindo quanto a isso, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse com relação a 
sua indicação que foi lida, que os moradores do alto da Glória deslocam para trazer as crianças já 
no começo da subida  do alto da Glória e na verdade o local onde o ônibus estão parando para 
pegar estas crianças não fica numa posição que dê para as crianças andarem bem e o que os 
moradores estão pedindo, principalmente pais de alunos, que o ponto fica mais para cima, que fica 
a quinhentos metros acima, vai subir e vai pegar uma rua a cima que está bem posicionada e 
nivelada e não precisa ir lá em cima do alto da Glória e na descida dele pode ter marcado outro 
ponto que peguem as crianças do bairro da Glória embaixo, na baixada e acredita que não vai 
trazer despesa, é uma questão de cuidado e zelo com as pessoas, um carinho e na verdade o que 
está acontecendo e que já vinha de um movimento sendo feito por pais de alunos, e na verdade por 
um bom relacionamento às vezes tem gente usando o ônibus do transporte público escolar. Disse 
que é uma questão de bom senso, é um direito que eles têm e andaria mais quinhentos metros, a 
marcação de um ponto teria outro impacto. O Vereador parabenizou a todos pelas indicações e 
disse que a indicação do Vereador Alberto Herdy que a alíquota quanto a área não construída é 
maior que a área construída, a área construída é de 0,5 o valor venal e a área não construída do 
lote é de 1% e podem pensar em aumentar em caso de não limpeza e isso vai inserir em cima da 
coleta de lixo é uma sugestão antipática, será mais uma cobrança, mas será uma cobrança para 
quem não cuida do seu pedaço. Com relação a indicação do Vereador Diogo Latini que fez sobre a 
calçada, mais segurança pertinente a lembrança do Vereador Júlio Badini quanto a velocidade dos 
carros, é um local onde não está tendo controle e conversando com presidente sente a necessidade 
de mais quebra-molas na cidade e a limpeza da vala. Disse ainda que aquela localidade todos já 
presenciaram por anos seguidos enchentes e o que vinha provocando as enchentes era o escoamento 
da água que não tinha e no governo passado foi feito um ótimo serviço e escoou a água, porém o 
curso da água está todo sujo como mesmo apresentou em sua indicação o vereador José Estefani. 



Disse também que é uma limpeza que tem que ser feita como prioridade pois o período das chuvas 
já vem chegando, 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 complementou algumas palavras dos colegas vereadores a respeito das calçadas na subida 
da rua do Rural Park  e que participou de uma reunião junto com o Prefeito e com o Antônio 
Carlos proprietário da CCA e já existe um projeto da empresa da CCA junto com a Prefeitura para 
que seja feita a calçada o qual não lembra a largura, mas que será feita em toda extensão de um 
lado daquela rua e a empresa se propôs até a ceder a cerca um pouco para dentro para que esteja 
ampliando um pouco a calçada com marcação para o pessoal da caminhada, como foi feito no 
passado pelo Vereador José Luiz o qual fez uma indicação que fosse demarcado os trechos de 
caminhada e acredita que no próximo ano esse projeto será colocado em prática. E a respeito da 
vala é uma coisa que preocupa e preocupa muito a todos, é uma coisa de imediato que tem que ser 
feito. E com relação a indicação do Vereador Alberto Herdy disse que com a aprovação do que 
fizeram aqui, desse Código de Postura o Município vai poder estar cobrando mais dos proprietários 
de terreno e os vereadores em seu papel estar cobrando do Município. Disse que tem que cobrarem 
o Município para que cobrem os proprietários dos terrenos para que seja feita esta limpeza e que 
está no Código de Postura que é obrigação de todos os proprietários fazer a limpeza. O Presidente 
disse ainda que todas as indicações de hoje, como participaram de uma reunião com o prefeito o 
qual receberam elogios e que todas as ideias que tem saído daqui são ideias muito boas. E a respeito 
da reunião a qual esclareceu algumas coisas, coisas que devem estar fazendo, algumas já sabiam e 
umas coisas que acontecem e que devem estar corrigindo, foi válido também e só depende deles 
próprios e como já disse algumas vezes que devem estar sempre preparados para estar mudando as 
coisas e com isso a população está acompanhando as mudanças, no mais agradeceu a todos e 
parabenizou mais uma vez pelas indicações, concluiu. Encaminhou as indicações nº901/17 do 
Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a indicação nº915/17 do Vereador Diogo Latini Rodrigues, 
a indicação nº946/17 do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho e a indicação nº954/17 do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o pedido do Ofício 
Gab.nº 0300/2017 da Prefeitura Municipal de Macuco o qual pediu o espaço da Casa para dia 26 
de setembro às 17h para a realização de uma Audiência Pública. Peço a secretaria que comunique 
o deferimento a Prefeitura. Comunicou aos Vereadores, como foi pedido na última sessão, que fosse 
agendado uma reunião com o responsável pela Ampla, a qual será na próxima terça-feira dia 26 
às 14 horas na sede da Câmara e disse que sendo assunto de interesse de todos será bom que todos 
participem dessa nova ação. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrada a sessão e eu Manoela Fernandes Cardoso lavrei a presente ata que 
vai assinada pelo Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.                       


