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Ata da DCCCLVII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
08 de novembro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos oito dias do mês de novembro 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. Antes de colocar a Ata em Votação 
o Presidente saudou a presença do árbitro do Campeonato de Futebol da Prefeitura Municipal, 
Câmara Municipal e DETRAN o amigo Bruno Guerra e disse que ele é bem-vindo a essa Casa. 
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 Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de deixar registrado que 
ontem em reunião com o Deputado Federal Marco Antônio Cabral ficou confirmado à emenda 
parlamentar no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para o custeio da saúde para o 
Município de Macuco onde teve a oportunidade de pessoalmente estar agradecendo o Deputado 
por atender ao pedido feito no mês de agosto para que pudesse atender o Município com essa 
emenda para ano de 2018 e na oportunidade também receberam a notícia que através do 
deputado o Município também vai receber uma emenda direta do Ministério de Esporte para 
recursos voltado para equipamentos esportivos conforme é de conhecimento do Vereador Cássio 
que também participou da reunião, provavelmente uma academia de inox, essa academia é um 
pouco diferente das academias ao ar livre que já existe no Município, para que ela possa atender 
os jovens do Município de Macuco e em breve essas informações vão chegar à Prefeitura e vai 
ficar a critério do prefeito escolher o local para que possam estar instalando esse equipamento. 
Disse que vai deixar para acrescentar no Grande Expediente a respeito do Projeto de Lei que 
está em pauta e que vai retornar no Grande Expediente, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio agradecer os colegas vereadores o 
entendimento quanto à importância de cada colega estar assinando no pedido como foi feito no 
ofício que foi pedido na sessão passada e que foi confeccionado e assinado por todos. Disse que 
ontem tiveram a oportunidade, ele e o Vereador Diogo de estarem protocolando esse ofício na 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, onde foram bem recebidos pelo Secretário e onde 
tiveram oportunidade com muita calma e muita presteza da parte do Secretário em estar os 
atendendo e com a possibilidade de Macuco estar sendo agraciado e atendido com esse caminhão 
é grande e o Vereador Diogo Latini viu lá a possibilidade do que o Secretário falou e tem em 
Macuco como disse em outra oportunidade, como fisicamente o lugar ideal para esse caminhão 



estar ficando instalado e sendo guardado, então isso para a população de Macuco torna o 
Município mais uma vez referencia e com todo cuidado e zelo que sempre todos demonstraram 
acredita que vá conquistar esse serviço para o Município, concluiu. Não havendo mais quem 
quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva 
Oliveira disse que se esqueceu de mencionar a presença do amigo Donizete e que ele fosse bem 
vindo a essa Casa, 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 Lei 
Nº017/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Considera de 
utilidade Pública a Associação Beneficente Recriando Vidas”, da Indicação Nº989/17 de 
autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação Nº990/17 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº991/17 de autoria do Vereador Diogo 
Latini Rodrigues e do Comunicado NºCM223148/2017 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 José Luiz Estefani Miranda Filho o qual 
disse que veio falar sobre sua indicação que o despertou o desejo no dia da inauguração do horto 
no Rural Park e se tem um espaço onde podem utilizar para plantar mudas, porque então não 
fazer, tem as mudas no horto municipal e tem o incentivo das crianças da rede pública de ensino 
que vão estar participando. Disse que se lembra de quando foi estudante na rede de ensino 
quando ganhou uma muda de ipê, uma muda nativa e plantou no seu sítio e que foi muito 
gratificante já adulto se deparar com a planta que ele próprio plantou e hoje está florindo, assim 
como nada mais que gratificante também colher uma fruta do pé que próprio plantou, então é 
imensurável o número de árvore que perderam com esse período de estiagem e que todos viram nos 
telejornais e até pessoalmente a quantidade de queimadas, de focos de incêndios, a quantidade de 
animais que foram mortos, então nada mais justo do que estarem fazendo sua parte para estarem 
reflorestando para poder compensar um pouco esse impacto ambiental e estar desenvolvendo nas 
crianças o instinto de desenvolvimento sustentável, que nada mais é que usufruir o bem que a 
natureza oferece sem prejudicar que as gerações futuras façam o mesmo. O Vereador disse 
também que aproveitando a oportunidade gostaria de parabenizar o Vereador Cássio pela 
indicação, muito boa à indicação e que existem muitos problemas que ocorrem devido à falta de 
instrução, de conhecimento, parabenizar também o Vereador Diogo pela indicação, concluiu.  
Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de estar 
acrescentando, pois foi colocado um projeto de lei de sua autoria e queria justificar para os 
colegas vereadores que foi procurado pela diretoria dessa associação pela Senhora Maria Nunes 
da Conceição que é a presidente e achou interessante o objetivo e o trabalho que eles têm de 
estarem realizando na parte social e cultural através dessa associação. Disse que todos conhecem 
essa entidade e que foi regulamentada no início desse ano e que ela já existia de uma forma 
informal desde 2014 e por entender e achar que essas ações voltadas para cidadania, para o 
social, para reintegração social envolvendo até atividade de reciclagem que fosse ideal, 
apresentou esse projeto de lei para tornar a entidade de utilidade pública e que gostaria de contar 
com o apoio dos colegas nas votações. Disse que com relação à indicação apresentada que na 



verdade está apresentando uma indicação que é um anteprojeto de lei ao Poder Executivo que é 
mais uma forma do Poder Executivo poder fazer uma ação voltada para o servidor público e 
nada mais justo conceder um dia de folga no dia do aniversário desse servidor, então no 
anteprojeto tem alguns critérios como também quando o aniversário cair no sábado, domingo, 
feriados ou ponto facultativo, acha mais que justo os servidores públicos municipais terem esse 
direito até porque muito os honram com seus serviços, fazendo com que o Município, a 
administração municipal funcionem e tenham uma engrenagem e uma ligação muito grande de 
uma secretaria com a outra graças ao trabalho e dedicação de cada servidor e que é importante 
estar destacando. Disse que aproveitando a oportunidade também gostaria de parabenizar 
primeiro ao Vereador José Estefani pela importante indicação relacionada ao meio ambiente e em 
segundo pelo Vereador envolver as crianças nessa indicação conforme o colega mesmo disse é uma 
maneira de estarem além de plantar árvores também plantar novos objetivos, novas 
conscientizações relacionadas ao futuro, então nada melhor que terem as crianças, as escolas e 
ter a Secretaria de Educação envolvida nessa ação e em um lugar que Macuco tem o privilégio de 
ter como muitos municípios queriam ter que é um Rural Park como tem a honra em ter um 
Parque de Exposição belíssimo e com amplo espaço e melhor lugar que esse não existiria em 
Macuco. Disse que também gostaria de parabenizar o Vereador Cássio pela indicação da 
prevenção da gravidez precoce e é uma situação que preocupa muito e que esse dia mesmo ficou 
muito triste em ver uma menina que teve a oportunidade de ser professor e acha que ela está 
fazendo 15 anos agora e já está grávida, então é uma questão que fica triste em saber por que 
talvez faltou uma orientação, faltou uma informação, faltou até mesmo um conselho ou até 
aquela base familiar para que isso não acontecesse nessa faixa etária, até porque sabem que com 
15 anos não terminou nem o ensino médio, então que futuro essa mãe vai ter sem as vezes uma 
formação, sem as vezes um conselho. Disse que são muito importantes essas secretarias que 
mencionou na indicação e que se unissem e fizessem esse trabalho de prevenção junto as 
adolescentes que estão nas escolas do Município, nas escolas estaduais para que essas 
informações chegassem e que pudessem estar coibindo e diminuindo esse número e tem certeza 
que não é tão grande Macuco mais o pouco que é já atinge algumas famílias, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos 
Alberto da Silva Oliveira passou para a Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei Nº017/17 
de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Comissão de Saúde e Assistência 
Social.  Encaminhou as Indicações Nº989/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani 
Miranda Filho, a Indicação Nº990/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a 
Indicação Nº991/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues 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__________________________.        
   


