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Ata da DCCCLIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
23 de outubro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos vinte e três 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 João Batista da 
Silva Martins o qual disse que veio a tribuna corrigir uma fala sua na sessão passada com 
relação a indicação do Vereador Diogo Latini o qual tinha dito que fez uma indicação e que foi 
uma confusão que fez porque na indicação que pediu cobertura para quadra e achou que estava 
junto a reforma e como tinha levado para o prefeito achou que estava junto na indicação da 
cobertura daquela quadra. Disse que também gostaria de deixar registrado que ontem teve o 
falecimento do Senhor José Honorato mais conhecido como Dedé e que não era porque era seu 
pai, mas sim por ter sido uma pessoa que participou muito da política do Município e foi uma 
pessoa que estava sempre presente nessa Casa nas sessões, não só nesse mandato mais nos 
mandatos passados. Disse que só queria deixar registrado, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que veio a tribuna justificar sua ausência na 
sessão passada por motivos pessoais e que teve um problema familiar mais que graças a Deus 
correu tudo bem, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse 
que primeiramente gostaria de prestar seus sentimentos ao Vereador João Batista pela perda do 
pai e que infelizmente é uma perda que vai acontecer com todos e que temos que estar preparados 
para o futuro que infelizmente esse é o futuro de todos. Disse também que gostaria de 
parabenizar a Liga pelo jogo de domingo onde arrecadaram 117 quilos de alimentos, 26 litros de 
leite, 05 latas de óleo para a Pestalozzi de Macuco que passa por uma situação difícil e que o 
presidente da Liga que é o Vereador Diogo Latini mais o Macuco Esporte Clube fizeram um 
bom trabalho e que isso mostra que o esporte de Macuco ainda é forte e que ele consegue 
arrecadar e gerar fundos para entidades no Município e que todos podem fazer um pouco mais 
através do esporte, então agradeceu o Vereador Diogo Latini, a Liga pelo empenho e 
parabenizou a todos pelo sucesso do evento, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo 
Latini Rodrigues o qual disse que rapidamente gostaria também de deixar registrado os seus 
sentimentos ao colega Vereador João Batista pela perda do pai e que Deus possa confortar a 
família e a vida continua e que estão todos juntos com o colega Vereador para apoiar e dar forças 
nesse momento. O Vereador disse também que gostaria de ressaltar e reforçar também os elogios 
ao Macuco Esporte Clube feito também pelo Vereador Alberto Herdy pela iniciativa de domingo 



realizando esse jogo beneficente em prol da Associação Pestalozzi e que tiveram a presidente da 
entidade presente, acompanhando junto com toda a equipe do clube e que também tiveram a 
ajuda do amigo desportista Paulo Roberto que faz parte da Liga. Disse que também gostaria de 
agradecer aos jogadores, aos torcedores que foram lá prestigiar, doar em prol dessa causa, aos 
jogadores de Macuco, aos jogadores do Clube Atlético Macaense que vieram prestigiar e jogar, ao 
Grupo Simplicidade que abrilhantou o final da tarde com um show de pagode, enfim a todos que 
participaram dessa ação que foi 100% voltada para a Pestalozzi e que queria desde já 
aproveitar, reforçar e contar mais uma vez com a ajuda de todos para que pudessem juntos ao 
prefeito estar reforçando o pedido de uma indicação que fez no meio do ano pedindo que se 
assinasse um convênio com a Pestalozzi para que o Poder Executivo pudesse estar ajudando nas 
atividades de lá, para que essa entidade volte a andar dentro de sua normalidade. Disse que 
queria também deixar registrado e que acha importante que ontem participando da missa na 
Igreja Católica e que chegou até a comentar com o colega Vereador João pela manhã que achou 
muito bonita a atitude do padre em cobrar principalmente da comunidade católica que também 
participem das sessões, que acompanhem o trabalho de cada Vereador independente daquele que 
votou, que não votou, se se elegeu, se não se elegeu aquele vereador que votou mais que 
acompanhem o trabalho. Disse que achou a inciativa do padre importante em estar levando isso 
para dentro da igreja e que tem certeza que tem pastores que também fazem esse trabalho e que 
isso é importante para que as sessões possam estar aí tendo um maior número de pessoas 
participando, acompanhando e vendo o trabalho de cada Vereador e até mesmo acompanhando o 
que estar acontecendo com o Município. Disse que então gostaria de deixar registrado essas 
informações, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse 
que da mesma forma veio a tribuna dar os sentimentos ao Vereador João Batista pela falta, pela 
perda do pai e sabe que é doloroso, que muito triste e que deixa registrado o seu sentimento 
quanto ao que aconteceu. O vereador disse também que gostaria de deixar registrado e que não 
podia deixar de falar o momento que está passando na sua igreja um congresso de louvor, mas 
que foi demonstrado hoje por essa Casa o carinho e atenção dos vereadores que puderam estar lá e 
que tem certeza que os outros que por força maior não puderam estar, mas que foi muito 
importante a presença dos vereadores. Disse que ontem puderam presenciar, escutar e aprender 
um homem que o mundo reverencia e que todos bem escutaram sobre a vida dele, sobre o trabalho 
que ele presta, sobre o ministério dele e que são testemunha da importância de um homem que 
tem a vida voltada para com o trabalho com Deus. Disse que foi muito importante a presença 
dessa Casa lá sendo representada, participando. Disse também que até chegou um pouco 
atrasado, mas foi muito bom e que ficou muito feliz em chegar e ver os companheiros presentes e 
representando essa Casa de Leis. Disse que com relação ao que o colega Vereador Diogo Latini 
falou quanto a atitude do padre e que foi muito boa a atitude do padre e que tem certeza que ele 
e o Vereador Romulo levarão a sua igreja essa mensagem também e acredita que de uma forma 
geral todas as autoridades podiam estar pedindo as igrejas que participassem, é muito importante 
e que se sentem valorizado e a participação do povo é o certo que tem que ocorrer nessa Casa, se a 
Casa é do povo então tem que acontecer a participação. Disse que vai levar essa ideia a sua igreja 
para que sua liderança esteja passando aos membros a importância de estar aqui participando 
das sessões, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno 



Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que o Vereador Romulo o lembro 
de uma coisa que conversaram logo na volta do recesso sobre o projeto que estão pensando em 
colocar já no próximo ano que é sobre as sessões itinerantes que será uma sessão por mês em cada 
bairro do Município, estão amadurecendo essa ideia e que na volta do recesso do próximo ano vai 
estar colocando esse projeto em prática se Deus quiser. Disse também que queria ressaltar as 
palavras do Vereador Cássio a respeito da presença dos vereadores no congresso, que achou muito 
importante essa Casa sendo representada por alguns colegas e claro que quem não pode ir é 
justificável e que aprendeu muito com essas pessoas que veem e passam uma lição de vida para 
cada um e com relação ao que o padre disse estava na missa e ouviu e que já pediu permissão aos 
pastores para pedir que as pessoas participem e que onde vai sempre está pedindo, mas que 
infelizmente tem a presença do povo ainda pequena nessa Casa. Disse que não é que quer estar 
fazendo sessão com plenário cheio, mas é bom até para as pessoas terem informação do que está 
sendo votado, do que está sendo discutido porque a crítica é muito boa, mas quando se faz uma 
crítica embasada naquilo que está falando, as vezes as pessoas não vêm e não participam e saem 
falando o que lhe convém, acha que é muito importante a participação de toda a população nas 
sessões. Agradeceu mais uma vez o empenho do Vereador Cássio, do Vereador Romulo, do 
vereador Diogo e pediu a todos os colegas para que tragam esse povo para as sessões, concluiu. 
Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. 
No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres Favoráveis das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, 
Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Meio Ambiente referente 
ao Projeto de Lei Nº028/17 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Estima a Receita e 
fixa Despesa do Município de Macuco para o exercício financeiro de 2018”, do Projeto de Lei 
Nº016/2017 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Dá nome ao 
Logradouro Público Municipal, conforme especifica”, da Indicação Nº956/17 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº977/17 de autoria do Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy, da Indicação Nº979/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, do 
Ofício Nº021/17 da Secretaria Municipal da Fazenda e do Convite da Equipe Saúde Mental 
CAPS I. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande 
Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna parabenizar 
os nobres colegas pelas indicações, pela homenagem ao amigo Serrinha que o Vereador Diogo 
apresentou, um homem que sempre foi presente, amante do esporte, uma pessoa alegre e muito 
companheiro, uma homenagem muito merecida a essa pessoa. Disse que também veio a essa 
tribuna falar sobre a Lei Orçamentária, a Lei que estão votando hoje e que foi o primeiro a dar o 
parecer favorável e que na verdade tudo foi feito de acordo com o que foi combinado quando 
sentaram com a equipe técnicas que os apresentou, mas veio aqui para dar uma palavra e ao 
mesmo tempo se aconselhar com os colegas vereadores. Disse que analisando da seguinte forma, 
todos apresentam programas, programas junto as crianças, programas no esporte, programas de 
prevenções e se esses programas, na verdade são sugestões que apresentaram e pedem 
providencias se possível ao prefeito, mas se não lutarem junto ao orçamento não tem como 
resolver e ajudar a comunidade com esses programas. O Vereador disse que vai dar um exemplo 



com relação e que até chamou o vereador Júlio e o vereador Romulo que participasse da ideia que 
estão para apresentar um programa para o período de estiagem, da seca que tem que ser feito 
agora, essa semana para a seca do ano que vem junto aos produtores. Disse que ele e o Vereador 
José Estefani analisando esses dias o orçamento junto com o vereador Diogo também, a 
agricultura do Município vai ser beneficiada com R$150.000,00(cento e cinquenta mil reais), 
isso dá mais ou menos de R$12.000,00 a R$13.000,00 mês, disse que não está aqui chorando até 
porque votou favorável e votou nesse R$150.000,00, mas acha muito pouco mesmo sendo um 
território de cento e sete quilômetros quadrados pequenos para a agricultura de Macuco, acha 
que não consegue recuperar o que está quebrado, estragado, que recebeu ou que quebrou agora 
isso não interessa, acha que devem se preparar para o ano que vem. Disse que está falando 
porque já vai para treze anos nessa Casa e nunca viu modificar um orçamento com valores, 
nunca foi apresentado sugestões, então gostaria de pedir os colegas vereadores que se preocupem 
com isso para o orçamento do ano que vem e acredita que irão estar de acordo com que está 
falando, tanto na agricultura como na educação. Disse que tem ideias quanto ao trabalho junto 
as crianças e não adianta nada apresentar isso se não tiver o orçamento financeiro a disposição e 
sabe que coisa absurda e tem que priorizar a administração e que estão priorizando e tem visto 
isso, mas não podem entrar de mais no orçamento financeiro porque tem as prioridades, agora na 
agricultura achou muito pouco, o orçamento foi muito pequeno como em outras secretarias que 
viram também, em uns acharam pouco demais e em outros de menos, acha que para o ano que 
vem tem que se preparar para isso. Disse que não está falando quanto a margem de 
suplementação, nada disso, que dê os quarenta por centos que apresentaram não tem problema, 
está falando quanto ao orçamento financeiro e acha que tem que terem essa participação. Disse 
que esses treze anos que está aqui nunca se mexeu em um centavo, o vereador nesses trezes anos 
nunca apresentou “põe mais um centavo, põe menos um centavo”, acha que tem que prestar 
atenção nisso até porque as suas ideias e sugestões elas não tem como resolver porque elas são 
ideias e sugestões porque tem despesas, então queria para começar e que estarão votando e vão 
votar sim e não está falando que nada está sendo mal empregado de forma alguma, só acha que 
podem fazer mais e na agricultura é uma das pastas que vê necessidade. Disse que esse programa 
mesmo do período de estiagem é um programa onde pode ser feito palestras, palestras sobre cilos, 
sobre melhoria genética e quanto tempo o Município não se fala nisso, o Município nunca teve 
um bujão de sêmem e hoje já estão em transferências de embriões, então o que quer é estar juntos 
com os colegas vereadores para serem uma Câmara dessa forma, que ano que vem possam sentar e 
dar sugestões quanto ao valor no orçamento, porque na verdade o orçamento vem para 
analisarem isso também. O Vereador pediu desculpas se ele foi mal interpretado de uma maneira 
política, disse que não está falando no lado político, que está falando como vereador que tem 
interesse que os programas e as sugestões vá a frente, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador 
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que veio novamente a tribuna só para justificar e melhorar a 
explicação quanto a sua indicação onde está pedindo que seja desenvolvido nas escolas da rede 
municipal de ensino o programa “Cinema nas escolas”, porque desde 2014 os recursos 
audiovisuais passou ser obrigatório nas instituições escolares em todos país, então disse que leva 
vai essa sugestão a secretaria de educação para que as crianças do Município possam ter também 
esse acesso e para que eles possam aproveitar e ganhar conhecimento com a elaboração desse 



programa, então nada mais justo estar também levando cultura as salas de aulas, as crianças, as 
escolas do Município. O Vereador disse também com relação ao projeto de lei que apresentou que 
gostaria de pedir os colegas vereadores e que todos conheceram o homenageado, saudoso Luiz 
Gonzaga Bastos, mais conhecido como Serrinha e morador por muito tempo no Bairro Barreira. 
Disse que quando foi secretário de esporte, Serrinha por muito tempo foi zelador da quadra de 
esporte do Bairro Barreira, cuidava daquele espaço com muito carinho e além de ser um 
macuquense, um amante do esporte, desportista, tricolor apaixonado, foi também por muito 
tempo funcionário da prefeitura e morador do Bairro Barreira de onde até hoje a esposa do 
Serrinha reside. Disse que uma oportunidade na capela Santa Terezinha no Bairro Barreira essa 
travessa na qual se refere é a travessa que liga a rua debaixo da Barreira ao Colégio Prof. David 
Coelho e que na verdade ia fazer uma indicação e que está até com ela elaborada e que ainda não 
protocolou porque a travessa não tinha nome. Disse que recebeu reclamação de alguns pais com 
relação a travessa, porque precisa para alguns idosos ter do lado alguns degraus e corrimão para 
ajudar, pois muitos avós, pais levam as crianças na escola e ela é muito inclinada para subir da 
rua Antônio Gama até a rua Sebastião Temperini que é a rua da escola, então isso despertou 
interesse quando ficou sabendo que a travessa não tinha nome e por Serrinha também ter sido 
morador do bairro, morador daquela rua debaixo do Bairro Barreira, leva essa homenagem ao 
Luiz Gonzaga Bastos, Serrinha e gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores na 
aprovação desse projeto que nas próximas sessões estarão votando, 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 disse que só para complementar e que concorda 
com que o Vereador Cássio falou, o orçamento é realmente baixo para um agricultor que encontra 
nesse estado que está o País, não só no Município mais em todo o Estado, mas só para 
acrescentar que viveram isso que estão vivendo aqui como vereador no mandato passado, que 
passaram por tudo isso também, tiveram que colocar caminhões para buscar cana em outros 
Municípios, buscar capim, água. Disse ainda que acha que o produtor também tem que fazer sua 
parte em certas coisas, ele também não se programa e garante que tudo que estão passando esse 
ano, ano que vem vai acontecer tudo novamente, porque o agricultor não se programa, não se 
preocupa em plantar um metro de cana, um metro de capim, sabe que o recurso é pequeno, mas 
tem que partir de alguma forma também do agricultor, que eles têm que estar se ajudando para 
poderem também ajudar. Disse que concorda que o orçamento é baixo mesmo, mas essa Casa se 
coloca à disposição como sempre foi em outros mandatos para estar ajudando no que for possível, 
concluiu. Em seguida o Presidente passou para a Ordem do Dia. Colocou os Pareceres 
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de 
Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social e 
Comissão de Meio Ambiente referente ao Projeto de Lei Nº028/17 de autoria do Poder 
Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou o 
Projeto de Lei em tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e 
foi a Segunda Votação. Em seguida encaminhou o Projeto de Lei Nº016/2017 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminhou 
as Indicações Nº956/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº977/17 



de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e a Indicação Nº979/17 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o pedido do Ofício 
Nº021/17 da Secretaria Municipal da Fazenda o qual pediu o espaço da Casa para a realização 
do curso de Capacitação do Plano Estimativo de Compras Municipais para os Pequenos 
Negócios que será realizado no dia 26 de outubro das 9h às 17h e em seguida o Presidente pediu 
a Secretária Geral que comunicasse o deferimento a Secretaria responsável. Antes de encerrar a 
Sessão o Presidente disse que gostaria de solidarizar com o amigo Vereador João Batista e que 
essa Casa também solidariza com o Vereador e toda a sua família, concluiu. 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__________________________.        
 
 
             


