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Ata da DCCCLXV Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
13 de dezembro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                   
Aos trezes dias do mês de dezembro 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. O Presidente Carlos 
Alberto da Silva Oliveira solicitou a todos para ficarem de pé e ouvirem o Hino Nacional 
Brasileiro e o Hino do Município de Macuco 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 o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o 
qual disse que não poderia deixar de falar pois é a última sessão desse ano e que gostaria 
de estar aqui agradecendo aos amigos colegas Vereadores pela paciência, pelo 
companheirismo que aconteceu nesse primeiro ano de mandato, agradecer a união, a 
participação nos eventos, participação nos projetos desse Casa que foram 71 sessões, 49 
projetos, 30 do Poder Executivo e 19 do Poder Legislativo e pedir a Deus que continue 
abençoando a todos e que no ano seguinte seja melhor do que foi esse ano. Disse que vivem 
momentos na política, momentos muito difícil para quem é político e como pai é muito 
difícil assistir na televisão, ver o Jornal Nacional com o seu filho do lado e cada dia que 
passa um escândalo novo de corrupção e que hoje um político que é honesto, que faz seus 
pagamentos em dia deixou de ser uma obrigação e passou a ser uma qualidade, onde não 
deixou de ser uma obrigação, então os valores estão invertidos e tem que manter firmes em 
seus posicionamentos e o bom convívio com o Poder Executivo também vem fazendo com 
que as coisas fluem bem para o Município de Macuco. Disse que no mais agradecer o 
companheirismo de todos os colegas, todos os funcionários dessa Casa sem exceção e que 
não vai citar nome para não ser injusto com ninguém, pois tudo que pedem são bem 
atendidos, todos os campeonatos de futebol os funcionários estão presentes participando 
dos eventos, todas as partes de enfeites da Sessão Solene foram incansáveis, enfim, que 
fica aqui seu agradecimento e que não vai desejar um Feliz Natal porque vão estar juntos 
ainda, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno 
Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou a Secretária Geral que 



fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do 
Projeto de Lei Nº018/17 de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza que dispõe 
sobre “Passa a denominar Rua Genevaldo Oliveira Beserra “Pretinho”, a rua que se inicia 
no lado esquerdo da Rua Padre Antônio Claret e se encerra na entrada do estacionamento 
do Macuco Rural Park, no bairro do Centro”, das Indicações Nº967/17, Nº1003/17 e 
Nº1004/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº1007/17 de 
autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, da Indicação Nº1012/17 de autoria 
do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1013/17 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira, do Ofício nº022/17 da Secretaria Municipal de Fazenda, do 
Comunicado NºCM252555/2017 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e 
do Convite da Sociedade Musical São João Batista de Macuco. Antes de franquear a 
palavra o Presidente saudou e agradeceu a presença dos ex-vereadores Wildimar Faria, 
Alan das Neves Jói e Ademir Jói. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Não 
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos 
Alberto da Silva Oliveira passou para a Ordem do Dia. Colocou Projeto de Lei Nº018/17 
de autoria do Vereador Ederson Araújo de Souza em Segunda Discussão e Votação que 
foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em 
Única Discussão e Votação que foi aprovada por unanimidade e foi a sanção. Em seguida 
encaminhou ao Chefe do Poder Executivo as Indicações Nº967/17, Nº1003/17 e 
Nº1004/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira, a Indicação Nº1007/17 de 
autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, a Indicação Nº1012/17 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº1013/17 de autoria do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira. Deferiu o pedido do Ofício Nº022/17 da Secretaria Municipal de 
Fazenda o qual pediu o espaço dessa Casa para realização do Plano Estimativo de 
Compras Municipais para o exercício de 2018 que será realizado no dia 20 de dezembro 
das 8h às 12h e em seguida o Presidente pediu a Secretária Geral que comunicasse o 
deferimento a secretaria responsável. Antes de encerrar o Presidente interrompeu a Sessão 
por alguns minutos para a lavratura da Ata e nesse intervalo os Vereadores que quisessem 
fazer seus agradecimentos foi cedido a palavra. 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__________________________.        
   


