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Ata da DCCCLI Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
16 de outubro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos dezesseis dias do mês de outubro 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. Presente 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. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna para deixar registrado nessa Casa que a mais ou 
menos uns trinta dias atrás tiveram a oportunidade de estarem na Assembleia Legislativa o qual 
tiveram a oportunidade de estarem pedindo ao Presidente do Detran Vinicius Farah com relação 
a área de exames no Município que já vem sendo um tormento, porque o Município foi agraciado 
e não usa desse benefício, desse serviço público que o Detran oferece aos usuários, aos 
pretendentes de uma carteira de habilitação. Disse também que o Presidente do Detran através 
do Deputado Paulo Mello e o Deputado Luiz Martins se colocaram à disposição para ajudar no 
asfaltamento e viabilizar a dificuldade que estariam tendo. Disse que recebeu do gabinete do 
Deputado Paulo Mello a indicação feita por eles e a publicação no Diário Oficial, mas que isso 
na verdade não resolve nada mais é um grande passo para que possam estar sendo agraciados 
com esse serviço e esse material, porque hoje a maior dificuldade para concluir e terem a área de 
exames de motos, porque a de carro já está pronta e que foi feita ano passado agora estaria para 
ser concluída a área de exames de motos. Disse que então fica o registro e o que vale é a 
expectativa, porque isso vai ser benéficos para o Município e para os Municípios da região onde 
fisicamente dependem de Macuco por Macuco ficar mais próximo, concluiu. Fez uso da palavra 
o Vereador  Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que veio para agradecer e lembrar que 
passaram por uma semana muito boa que foi dia 12 de outubro onde teve o campeonato de 
rolimã o qual foi muito bem organizado pelo Carlos Luiz, teve também a final do Campeonato 
do Calcário a liga de Macuco com o Secretário de Esporte fizeram um ótimo trabalho também e 
no dia 15 de outubro tiveram o Campeonato Municipal que foi outro exemplo de um belo 
trabalho e isso só tem a engrandecer a cidade de Macuco, porque puderam ver mais de mil 
pessoas no campo de futebol, pois há muitos anos não via e disse que seu avô, seu tio sempre 
trabalharam no Macuco Esporte Clube e que nunca viu o Clube tão cheio. O Vereador disse 
também que gostaria de parabenizar o amigo Paulo, porque Paulo é a cara do Macuco Esporte 
Clube porque é um cara que se dedica, briga, luta, faz, então pessoas iguais a ele tem que ser 
valorizada. Disse que hoje gostaria de agradecer e parabenizar a todos que fazem parte do 
Campeonato, da história de Macuco, do esporte de Macuco e que fizeram um bom trabalho, 



parabenizar Diogo Latini que está sendo incansável junto com o Secretário de Esporte 
Huguinho e que viu que essa parceria deu certo, deu sorte e que pode render muito mais e disse 
que acha que eles têm muito que acrescentar um ao outro, então deixou seu abraço e seus 
parabéns a todos, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse 
que veio a tribuna parabenizar o Prefeito Bruno Boaretto e todos os envolvidos na instalação da 
coleta seletiva no centro da cidade, parabenizar a Associação de Moradores do Bairro Barreira 
pela belíssima festa que fizeram no último sábado em comemoração ao dia da criança e 
parabenizar também ao amigo Vereador Diogo Latini e Huguinho e a todos os envolvidos no 
Campeonato Municipal de Macuco. O Vereador disse que esteve no Campeonato e que foi muito 
bom, muito bem organizado, sem problemas, sem discussão, nada de absurdo graças a Deus. 
Disse que também gostaria de parabenizar em especial os meninos do Araponga, o time do Alci 
que se uniram e que graças a Deus conseguiram virar os campeões do Campeonato e parabenizar 
a todos os times envolvidos também, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da 
palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que só para 
complementar as palavras dos nobres Vereadores, acha que foi tudo um sucesso, bem organizado 
e só faltou no Campeonato do Calcário uma equipe de Macuco na final, mas para o ano que vem 
sem dúvida pode acontecer. Disse que o Campeonato Municipal foi um grande evento e que 
parabeniza a Secretaria de Esporte junto com a Liga, junto com o Prefeito para que a coisa se 
repita e que sempre aconteça da melhor forma, concluiu. Em seguida o Presidente solicitou a 
Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a 
leitura do Projeto de Resolução Nº015/2017 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre “Cria 
a Galeria de Ex-Vereadores “Terezinha Pinheiro Martinelli” no Plenário da Câmara”, do Projeto 
de Resolução Nº016/2017 de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre “Fica denominada 
“Junot Abi-Ramia Antônio” à Galeria de Legislaturas existente no hall de entrada da Câmara”, 
da Indicação Nº952/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação 
Nº965/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e da Indicação Nº966/17 de 
autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e José Luiz Estefani Miranda Filho. A palavra 
foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador 
José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que veio a tribuna falar sobre sua indicação 
conjunta com o Vereador Diogo Latini Rodrigues, mas primeiramente disse que gostaria de 
parabenizar o Vereador Cássio Daflon pela indicação que foi muito boa, que quando se trabalha 
com prevenção é muito melhor, é muito mais vantajoso para qualquer prefeitura, qualquer gestor 
público trabalhar com prevenção principalmente relacionados a doenças. Disse também que 
gostaria de parabenizar o Vereador Alberto Herdy pela indicação que não deixa de ser uma 
prevenção também falando de doenças causadas por mosquito e agora vem época das chuvas e 
que todos sabem que o Município sofreu muito no ano passado por causa dessas doenças e que 
tem até o colega Vereador que sentiu na pele o que foi. O Vereador disse ainda que com relação a 
sua indicação em conjunto com o Vereador Diogo Latini que fazem parte do Conselho de 
Educação como representantes da Câmara Municipal e que foram escolhidos e numa reunião que 
tiveram no CIEP foi detectada essa fala de estrutura para os Conselhos, sabem que tem vários 
conselhos que funcionam no Poder Executivo e realmente na hora que chegaram foram para uma 
sala, de uma sala foram para outra sala e acabaram ficando no local e ali foi feita uma 



reivindicação, porque o Município não pode ceder uma sala para fazerem as reuniões? Uma sala 
organizada com computadores, com internet, com ar condicionado, com uma impressora, com 
uma estrutura que possa estar facilitando e realmente sabem que essas reuniões funcionam, é 
muito importante estar reunindo, discutindo e outra reivindicação que poderia ter saído de lá, 
mas que já foi reivindicado pelo Vereador João Batista que foi de um psicólogo na rede de ensino 
municipal e disse que é importante também essa parte da prevenção no auxílio dos professores. 
Parabenizou os colegas vereadores e agradeceu pela oportunidade, concluiu. Não havendo mais 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos Alberto da 
Silva Oliveira passou para Ordem do Dia. Encaminhou os Projetos de Resolução Nº015/2017 e 
Nº016/17 ambos Projetos de autoria da Mesa a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
Em seguida encaminhou as Indicações Nº952/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, a Indicação Nº965/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e a Indicação 
Nº966/17 de autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e José Luiz Estefani Miranda 
Filho 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__________________________.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             


