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Ata da DCCCXII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
17 de abril de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos dezessete 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. 
Não havendo 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 Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
Nº001/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy que dispõe sobre “Concede 
Título de Cidadão Macuquense ao Sr. Valteir Pereira Costa”, do Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
Nº002/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Concede 
Medalha de Mérito Cultural Prefeito José Carlos Boaretto ao Sr. Jorgiano Abrahão Silva, 
do Projeto de Decreto Legislativo Nº003/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira que dispõe sobre “Concede Título de Cidadão Macuquense a Srª. Alessandra Ferraz 
de Oliveira Latini”, da Indicação Nº773/17 do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da 
Indicação Nº803/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº872/17 
do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e da Indicação Nº873/17 do Vereador Júlio Carlos 
Silva Badini. A palavra foi franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no 
Grande Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que gostaria de 
falar sobre a indicação do poço que abastecia o Bairro da Volta da Ferradura, disse que é 
um poço, uma perfuração que foi feita aproximadamente em 1999, foi uma emenda do ex-
ministro Francisco Dornelles e que na verdade foi o primeiro poço do Bairro da Volta da 
Ferradura e ele é de muita importância, até porque foi feito outro poço e a vazão não é a 
mesma, a profundidade dele é maior e acredita que uma revisão e uma limpeza, porque o 
que soube há outros dias atrás que ouve um assoreamento, ele foi perfurado foi achado 
uma rocha, ele ultrapassou a rocha e essa rocha com o passar do tempo que a água vai 
sendo retirada ela solta tipo uma areola e isso vai tomando o lugar da água no poço. O 
Vereador disse que acredita que os colegas vereadores concordam com isso, a água é uma 
necessidade e o Bairro da Volta da Ferradura  precisa demais desse poço já que o outro 
também precisa de uma revisão. Disse que já está prevendo o que possa acontecer se outro 



faltar e que esse na verdade vai substituir a distribuição de água que o outro podia estar 
produzindo. O Vereador disse que quer também, dirigindo-se ao Presidente, que por 
questão de ordem estaria falando esse assunto no Pequeno Expediente, mas como as 
indicações são lidas no Grande Expediente e também acredita que os colegas vão 
concordar e estar de acordo com ele, disse que as indicações legislativa tem sido uma 
ferramenta de trabalho dos Vereadores e acha que todos os colegas aqui concordam, e que 
já vai aí  para uma quantidade enorme de indicações e isso prova o trabalho e a dedicação 
de cada Vereador e na maioria das vezes essas indicações é a comunidade que pede a um 
Vereador, ou moradores de uma rua, ou um representante de Bairro e muito poucas vezes é 
uma iniciativa do Vereador. Disse que gostaria de pedir ajuda dos colegas para o 
Executivo ter um pouco mais de carinho com os vereadores quanto a isso, disse que sabe 
quanto a isso que o serviço está demais ou preocupação com outras coisas, mas que 
deixasse uma oportunidade para que tenham uma resposta. Disse que muitas das vezes 
são cobrados e disse que, por exemplo, que na semana passada ele estava conversando com 
o Vereador João Batista e ele apresentou a indicação da limpeza da fossa no Bairro Volta 
do Umbigo, acha importante dar uma satisfação. Disse que não está falando que a 
execução tem que ser feita, não é isso que está dizendo, que tem que fazer o serviço não é 
isso que está falando, é porque assim podem dar uma satisfação, acredita que não vai 
resolver o problema mais pelo menos vai estar ali dando uma satisfação ao morados e a 
todos os representantes do Bairro. O Vereador disse ainda que gostaria que houvesse 
entendimento dos colegas, houvesse entendimento do Executivo e que isso é muito 
importante. Disse que nesse tempo todo que teve a oportunidade de estar nessa Casa na 
maioria das vezes não tiveram respostas, mas tiveram um período que tiveram resposta e 
isso foi muito bom, tiravam xerox das respostas e levavam até a comunidade ou levavam 
até o morador ou moradores interessados. Disse que fica aqui seu pedido e quer pedir a 
compreensão dos colegas quanto a isso também, concluiu. Fez uso da palavra no Grande 
Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse na verdade o que o trás a essa 
tribuna é para apenas dar uma explicação um pouco melhor da indicação que foi lida hoje 
onde precisam através do esporte transformar e mudar a vida de muitas crianças e jovens e 
que todos sabem que defende essa bandeira e que vai continuar defendendo. Disse que fez 
uma indicação voltada para a modalidade de atletismo e que tiveram no último final de 
semana e que inclusive o Presidente dessa Casa esteve com ele onde se reuniram com os 
organizadores da tradicional corrida rústica de São João Batista, uma corrida que vai 
para a sua quadragésima quarta edição nesse ano, uma das três corridas mais importante 
do País e inclusive em nível de premiação com atletas de outros países competindo aqui no 
Município de Macuco e às vezes não se dá muita importância. Disse que nos últimos 
quatro anos quando foi Secretário de Esporte no Município criaram o Projeto Correr e 
Vencer captava crianças nas escolas, os talentos que eram descobertos nas aulas de 
educação física e essas crianças eram levada para treinamento aqui na própria cidade com 
profissional, um incentivador do próprio atletismo para que pudessem representar o 
Município porque essa corrida ela tem a categoria local. Disse que sabe que tem muitos 



atletas aqui no Município, adultos que correm, mas muitos deles em cima da hora calçam 
um tênis e vai lá e correm, não está preocupado com o resultado. Disse que se começar a 
plantar uma semente nas escolas, captar essas crianças conseguem como conseguiram nos 
últimos quatro anos colocar trinta crianças na corrida infanto-juvenil. Disse que tiveram 
aí o último campeão da categoria infanto-juvenil de Macuco que é uma corrida que 
envolve a categoria das crianças, não tem a categoria local e a categoria de outra cidade é 
uma categoria só e tiveram um campeão de Macuco. O Vereador disse ainda que isso é 
fruto de trabalho, de treinamento e acredita aqui, disse que o presidente esteve junto e que 
ele já foi diretor de esporte do Município, que não é só pelo esporte, pela importância de 
trazer e formar uma criança, mas também para que essas crianças entendem o motivo 
dessa corrida, que essa corrida envolve os limites do Município que está sendo hoje 
brigados no Supremo. Disse ainda que ela tem uma largada próximo ao Bairro da Volta da 
Ferradura, próximo a uma das fábricas cimenteira que é uma das coisas que está envolvida 
nessas questões de limites, então além do esporte e também mostrar para essas crianças, 
para os adultos e adolescentes que o esporte pode mudar a vida e através dessa corrida e 
que às vezes não dão muito valor, mas que tem uma corrida aí organizada pelo pessoal do 
Clube União Maravilha que é um clube tradicional de uma família tradicional aqui do 
Município e que a gente precisa realmente valorizar. O Vereador disse que fica ai essa 
ideia para a Secretaria de Esporte e sabe que está difícil, entende a crise para contratar 
profissional, mas disse que tem profissional de educação física em cada escola do 
Município, então é questão de chegar para esse profissional e pedir para captar essas 
crianças, trazer e reuni-los juntos para treinamentos para que dia 24 de junho essas 
crianças possam estar aqui representando o Município com a camisa com o brasão do 
nosso Município. Disse que até demorou em apresentar essa indicação porque ficou 
aguardando para ver se ia ter alguma iniciativa, mas já estamos aí há menos de dois meses 
praticamente da corrida e isso realmente faz a diferença, então o treinamento é 
fundamental e que fica aí sua ideia e apelo e acha que todos os vereadores aqui terão 
também consentimento no que está dizendo. Aparte Vereador Romulo da Silva Oliveira o 
qual disse que gostaria de parabenizar o Vereador Diogo pela indicação. Disse que muitas 
das vezes focam muito no futebol e acha que tem que procurar talentos, porque 
normalmente têm crianças que se adaptam melhor no futebol, outros no esporte de 
corridas, outros no esporte de luta e se procurar buscar e dar essa oportunidade lá trás no 
começo vai ser fundamental para o futuro dessas crianças tanto na parte financeira e na 
educação, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse 
que a respeito da indicação do entroncamento na Rua Dr. Mario Freire Martins, na Av. 
General Atratino Cortês Coutinho no início da Av. Governador Roberto Silveira, 
precisamente no trevo, na chegada de Macuco em frete ao Tuca. Disse que é um trevo 
muito perigoso porque está sem sinalização e disse que já presenciou várias irregularidades 
dos motoristas que não conhecem Macuco e também de motoristas de Macuco que sabem 
que não podem passar porque é proibido, é contramão e mesmo assim coloca a vida de 
outro em risco também. Disse também que já viu pessoas saindo para ir embora, parar 



quase dentro do asfalto porque não tem nenhuma placa sinalizando para parar e a carreta 
frear em cima. Disse que acha que sinalizando aquele trevo vai trazer mais segurança 
principalmente para os visitantes que não conhecem e vem para Macuco e por não 
conhecer e não saber fica perdido, então sinalizando aquele trevo acredita que vai trazer 
mais segurança para os moradores de Macuco e visitantes, então pede o Prefeito que olhe 
com carinho essa indicação e que seja providenciado o mais rápido possível, concluiu. Não 
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente 
Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que a respeito da fala do Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira, pede desculpa por não ter passado para os colegas Vereadores, mas que em 
conversa com o Prefeito na semana passada foi cobrado por essa Casa essa resposta sobre 
as indicações. Disse que ele assumiu o compromisso de estar vindo aqui nos próximos meses 
para dar um esclarecimento de todas as indicações que foram feitas, assumiu vir agora no 
meio do ano e no final do ano para esclarecer essas indicações que já foram realizadas e as 
que ainda faltam realizar. Disse também que gostaria de parabenizar o Vereador Diogo 
Latini Rodrigues pela indicação e acha que tem que estar focado nisso aí mesmo, tem que 
estar cobrando porque os dias passam e quando vê nada aconteceu. Mais uma vez 
parabenizou o Vereador e em seguida o presidente passou para Ordem do dia. Colocou o 
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de 
Decreto Legislativo Nº001/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy em 
Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o 
Projeto de Decreto Legislativo em tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. Colocou o Parecer Favorável da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Decreto Legislativo 
Nº002/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação 
o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o Projeto de Decreto 
Legislativo em tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e foi a Segunda Votação. Encaminhou o Projeto de Decreto Legislativo 
Nº003/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira a Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação. Encaminhou ao Chefe do Poder Executivo as Indicações Nº773/17 do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº803/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, da Indicação Nº872/17 do Vereador Alberto de Oliveira Herdy e da Indicação 
Nº873/17 do Vereador Júlio Carlos Silva Badini. O Presidente antes de encerrar a Sessão 
disse que gostaria de parabenizar o novo Presidente da Associação de Moradores do 
Bairro Barreira o Sr. Paulo Rodrigues Germano e ao seu Vice-Presidente Sr. Marcelo 
Siqueira o amigo CD e desejou felicidades nessa nova empreitada, 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__________________________.                        

 


