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Ata da DCCCIX Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
05 de abril de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos cinco dias do mês de abril 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. Foi lida a ata da sessão 
anterior e aprovada por unanimidade.  A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. 
Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual 
disse que queria comunicar aqui, que hoje pediu a esta Casa que enviasse um ofício a Rota 
e para a DNER pedindo placas de sinalização ao longo da pista, disse que tem crescido 
muito o número de ciclistas no Município e os caminhoneiros na fábrica o alertou quanto 
isso, que os caminhoneiros passam pela pista e não estão vendo placas e com isso vai evitar 
acidente e trazer mais segurança para nossa população também, concluiu. Fez uso da 
palavra no Pequeno Expediente o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que em 
visita a Fábrica Resin, o Vereador participa da Comissão junto com o Vereador João 
Batista da Silva Martins, disse que observaram que a Resin hoje tem muito pouco 
funcionário e muito pouco barulho, então alguns pedidos da população às vezes estão um 
pouco demasiado. Disse que ficou combinada com o pessoal da Resin uma visita do Meio 
Ambiente para amanhã para que se faça uma vistoria geral inclusive das suas liberações, o 
que ela faz e o que ela deixa de fazer. O Vereador disse ainda que o Diretor o Sr. 
Anderson Meira de Alcântara Freitas se propôs a vir a Câmara a hora que for solicitado 
para dar explicações e mostrar qual é a função da Resin hoje e o que  a Resin pode oferecer 
para Macuco. Disse que hoje diretamente a Resin oferece 10 empregos diretos e 
antigamente eram 28, caiu para 24 e hoje está em 10, uma máquina que trabalhava dia e 
noite hoje não trabalha mais porque ela queimava um detrito e saia uma fumaça escura e 
que possivelmente ofendia o pessoal que morava ali perto, a direção da fábrica resolveu 
devolver esse maquinário e hoje não está mais em Macuco. O Vereador disse ainda que 
deixa aqui para os nobres vereadores que a hora que quiser vistoriar, a Resin está de portas 
abertas aguardando a todos que queiram ir lá e ele e o Vereador João Batista estão 
prontos também para ir junto com todos que quiserem ir lá para poderem dar satisfação 
para o povo e estar aí justificando a presença aqui, concluiu. Fez uso da palavra no 
Pequeno Expediente o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que só veio à 
tribuna para agradecer a Secretaria de Obras e Serviços Públicos onde atenderam uma 
indicação sua, onde pediu a iluminação da Rua Douglas Faria Mellis e que hoje a rua se 



encontra iluminada como falou aqui, a poda das árvores que estavam atrapalhando a 
iluminação e agora a tampa dos bueiros na descida do Colégio Estadual Farmacêutico 
Rodolfo Albino, tinha três bueiros sem tampa e ali é um lugar que passa muitas crianças e 
já foram colocadas as tampas, senão se engana há uma semana. Disse que veio aqui 
agradecer ao Secretário por atender esta indicação tão importante, que foi uma pequena 
indicação mais com uma importância muito grande, concluiu. Fez uso da palavra no 
Pequeno Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que o que o traz a 
esta tribuna hoje é que vem acompanhando e há vários dias teve a oportunidade, disse que 
no dia até o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho estava junto com ele, e acha que 
é de conhecimento de muitos vereadores e queria pedir o empenho e a ajuda dos colegas 
para que possam junto ao Executivo resolver alguns problemas que vem acontecendo no 
Maracanãzinho no Bairro Santos Reis. Disse que o Maracanãzinho hoje sofre primeiro 
com questões de limpeza, com questões de vazamento de água que está sendo desperdiçada 
lá por alguns problemas de infiltração nas lajes dos vestiários e que recentemente a 
Prefeitura esteve lá fazendo um reparo na estrutura que cerca o Maracanãzinho que tinha 
sido depredado e quebrado por alguns usuários para poder entrar nos horários que estavam 
fechados e foi triste em ver essa semana que o mesmo local foi quebrado novamente. O 
Vereador disse ainda que acha que tem que unir força o Legislativo com o Executivo e 
tomar providências com relação àquele local, até porque é uma área que é utilizada por 
muitas pessoas, não só os moradores do Bairro Santos Reis, mas as crianças, crianças da 
Pestalozzi que se localiza ali próximo. Disse que queria junto com o Presidente e os outros 
colegas vereadores que a oportunidade que tiverem, disse que também vai reforçar isso 
junto com o Prefeito e que a gente pudesse criar uma operação ali. O Vereador Júlio Carlos 
Silva Badini pediu aparte ao Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse ao Vereador 
que isso é uma iniciativa muito boa e que o ideal ali seria uma pessoal responsável pelo 
local para abrir e fechar e ficar responsável pelo local para zelar, porque cada pessoal tem 
um horário ali, usam o primeiro horário e já deixam para o segundo aí a pessoa chega lá e 
tendo uma pessoa responsável vai manter sempre limpinho, vai estar sempre olhando e 
cuidando, concluiu.  A Palavra voltou ao Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual 
agradeceu ao Vereador Júlio Carlos Silva Badini pelas palavras e disse que realmente foi 
bem lembrado. O Vereador disse que o Maracanãzinho desde que foi inaugurado ele tinha 
um zelador que tomava conta, além de abrir e fechar, acender e apagar a iluminação 
quando necessária, ele também fazia o trabalho de cuidar daquele local, então hoje disse 
que não pode deixar que aquela área seja tomada dessa forma. Disse que então pede aos 
colegas vereadores que o ajude nesta questão e que tem certeza que é também da vontade 
do Prefeito em ver aquela área recuperada e funcionando dentro da normalidade e que as 
crianças possam usar. Disse que já teve várias reclamações dali, de alguns pais de crianças 
da escolinha de futebol que frequenta ali, mais essa semana o que o comoveu muito foi à 
reclamação até de um usuário dali do horário da noite que é do amigo Vair do Bar da 
Rodoviária que tem um grupo de pessoas, funcionários e amigos que jogam futebol ali e 
realmente estão passando por esse problema. O Vereador Romulo da Silva Oliveira pediu 



aparte ao Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que passaram por um problema 
parecido na quadra do Bairro Barreira que chamou o menino que estava batendo com o 
martelo na quadra, quebrando em volta da quadra com o martelo, disse que chamou ele e 
conscientizou-o e disse que é importante a gente cuidar do patrimônio público. Disse que 
acha que tem que começar a seguir por esse raciocínio, chamar as pessoas conversar e 
preparar eles para terem as coisas. Disse que as pessoas nossas aqui estão com essa 
dificuldade, tem o patrimônio mais não estão preparados para terem. Temos que conversar 
com eles para cuidar para melhorar as coisas, concluiu. A palavra voltou ao Vereador 
Diogo Latini Rodrigues o qual agradeceu ao Vereador Romulo da Silva Oliveira e disse 
que só para concluir queria que unissem força tanto do Legislativo quanto do Executivo e 
que chegasse a esse ponto que o Vereador Romulo falou da conscientização principalmente 
dos moradores do Bairro onde sabem que é de muita importância aquela área ali para 
todos, tem igrejas que utilizam, tem associação de moradores, tem comércio, tem escola, 
tem a Pestalozzi ali do lado, então aquela área é utilizada por muitas pessoas e ela não 
pode ser atingida e ficar por isso mesmo, tornando ali um canteiro de lixo, mau cheiro nos 
vestiários, iluminação sendo defasada. Disse que acha que na oportunidade que o Prefeito 
tiver e se puder ser bem rápido para que isso já conseguir dar um impacto ali e que possa 
estar solucionando esse problema, concluiu.  Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o 
Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho o qual disse que veio parabenizar o amigo 
Vereador Romulo da Silva Oliveira pela iniciativa do ofício comunicando a concessionária 
Rota 116 sobre o número de adeptos desse esporte. Disse que teve a oportunidade 
pessoalmente de estar com o Dr. Rogério que é o engenheiro responsável pela 
concessionária na instalação desse painel PMV (Painel de Mensagens Variadas) no 
Bairro Maravilha e ele disse que colocaria sim os anúncios na mensagem do painel, mais 
acha que foi muito importante o ofício do Vereador, foi uma forma verbal e não tem 
nenhum documento e acha importante registrar com um documento, mais de antemão ele 
se propôs em ajudar pelo menos ele passando no painel de mensagem variada o aviso 
quanto aos ciclistas. O Vereador mais uma vez parabenizou o vereador Romulo da Silva 
Oliveira pela iniciativa e disse que pode contar com ele quando precisar, concluiu. O 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que só para endossar a respeito da fala 
do Vereador Diogo Latini Rodrigues, disse que vai solicitar aqui a Secretária que faça um 
ofício em nome desta Casa ao Prefeito com cópia ao Secretário de Esporte para que tomem 
providências a respeito disso, disse que não é a primeira vez que vê reclamação aos 
senhores e que acha que está desde o início do ano isso e que cabe a gente já estar 
notificando isso através de um documento para que as providências sejam tomadas. O 
Presidente parabenizou o Vereador Romulo da Silva Oliveira pela iniciativa em relação ao 
ofício a Rota, disse que ia solicitar que seja feito o ofício mais o Vereador já solicitou. O 
Presidente disse que voltando à fala do Vereador Diogo Latini Rodrigues a respeito da 
limpeza do Maracanãzinho, disse que vê hoje com todo tempo e experiência que teve que 
existe funcionário dentro da Secretaria de Esporte que pode estar fazendo aquele serviço 
lá, então está pedindo que faça esse ofício para que tomem ciência e que fique 



documentada aqui quanto a este pedido, disse que não é para prejudicar ninguém é só para 
que a coisa funcione que realmente está feio o Maracanãzinho e que já foi umas duas 
vezes e realmente está muito feio, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso 
da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou 
a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do Requerimento Nº204/17 autoria dos Vereadores da 
Câmara Municipal de Macuco, da Indicação Nº785/2017 do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues, da Indicação Nº807/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da 
Indicação Nº861/2017 do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da Indicação 
Nº864/17 do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº865/2017 do Vereador 
Romulo da Silva Oliveira, da Indicação Nº866/2017 do Vereador Ederson Araújo de 
Souza e do Convite da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil. A 
palavra foi franqueada ao Grande Expediente. No Grande Expediente fez uso da palavra 
o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que queria justificar sua indicação haja 
visto que nós vereadores neste mandato temos um compromisso muito grande que é a 
renovação e criação de novos empregos, disse que sabe que é difícil mais dentro do possível 
vai tentando e fazendo o que pode, esta criação do balcão de emprego seria uma forma de 
nossos moradores fazerem contatos diretos com a secretaria pertinente que seria a 
Secretaria de Trabalho e Envelhecimento Saudável e que ela possa abrir uma porta ali no 
múltiplo uso onde tem várias portas fechadas  e que atenda o povo e recebam seu 
currículos ou até façam os mesmos, que ela faça contato com a Cooperativa Regional 
Agropecuária de Macuco e com a CCA Lacticínios e outras empresas que possam estar 
agrupando e alocando nosso povo e isso vai tirar muito de cima da Prefeitura esta carga 
pesada que é o primeiro emprego ou um emprego que seja possível e a gente aqui também 
vai ser menos cobrado porque infelizmente não temos vagas para dar para todos, cada 
vereador queria ter enormes condições de empregar todos, mais não temos, então temos que 
criar mecanismos para que nosso povo seja empregado. O Vereador disse ainda que o 
balcão de emprego seria uma coisa pertinente e viável e ela deveria fazer vários contatos 
com as empresas locais e na região para que possam estar recebendo esses currículos e até 
possivelmente chamando nossos trabalhadores. Disse ainda que ao Município cabia 
formar, informar e capacitar os jovens. O Vereador Cássio Avelar Daflon Viera pediu 
aparte ao Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que não resta dúvida que é uma 
iniciativa que vá atender parte da demanda mais acha que há de convir a todos aqui que 
nós temos uma zona especial de negócios criada que passou nesta Casa, entrou em 
plenário, foi votada e que tem lá, disse que se não se engana, catorze terrenos que entrou 
num processo de concessão as empresas e que achava importantíssimo trazer de volta 
aquilo lá, porque acha correto entrega de currículo, mas disse que somos limitados aqui 
quanto a isso. Disse que temos a Cooperativa que é difícil, a CCA é difícil e temos a 
informalidade também, roçar pastos, abrir brejo, descarregar caminhão de tijolo e isso é 
informalidade e nós não somos adeptos disso, mas existe aqui onde hoje está sustentando 
várias famílias dessa forma. O Vereador disse ainda que acha que deveria ter uma 



mobilização de todos nós quanto àquela área lá, o intuito foi esse de trazer empresas que 
pudessem gerar empregos e com essa direção acha que poderiam ver como está aquele 
processo de doação, disse que pelo que sabe diante da lei o Município pegou de volta 
aqueles terrenos e não sabe a que pé está aquilo, acha que seria o balcão de emprego como o 
Vereador Alberto está apresentando e teria o resultado final que é a empresa para 
empregar, o acúmulo de currículos na verdade não coloca cesta básica dentro da casa do 
empregador, concluiu. A palavra voltou ao Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual 
disse que o projeto seria formalmente pensado para o futuro e que realmente currículo não 
enchem as latas, como se diz em grosso modo, mas é uma oportunidade e a gente cria 
oportunidade, a gente cria expectativa de um futuro melhor. Disse que hoje conversando 
com o Diretor da Resin ele foi ver este terreno que disse e ia ser locado mais de repente 
nada foi vingado, disse que não pode esperar que as coisas aconteçam de uma hora para 
outra, então tem que criar mecanismo para que as coisas aconteçam mais rápido e essa 
criação seria o que? Apareceu uma vaga já encaixa, faz um contato. Disse que é uma coisa 
nova que Macuco não teve e ainda não tem e ainda não se pensou nessa forma. Disse que 
é uma novidade e que às vezes pode dar certo da forma que está pensando, infelizmente 
não tem bola de cristal, temos aqui sugestões e que acha que pode atender um e outro e 
acredita que isso vá trazer um pouco mais de esperança, não diz que isso vá resolver, mas 
traz esperança, 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. Colocou o Requerimento Nº204/17 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal 
de Macuco o qual requerem, na forma regimental, que seja concedido Homenagem à 
família Abi-Ramia Antônio pelos serviços prestados ao Município de Macuco em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Solicitou a Secretaria da Casa 
para que faça a confecção da referida homenagem para que seja entregue. Encaminhou ao 
Chefe do Poder Executivo as Indicações Nº785/17 do Vereador Diogo Latini Rodrigues, 
a Indicação Nº807/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº861/17 -
do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, a Indicação Nº864/17 do Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº865/17 do Vereador Romulo da Silva Oliveira, 
a Indicação Nº866/17 do Vereador Ederson Araújo de Souza. 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__________________________.                        

 


