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Ata DCCXCVIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
15 de fevereiro de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental; 
 
Aos quinze dias do mês de fevereiro 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 
Éderson Araújo de Souza. 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. Antes de franquear a palavra no Pequeno 
Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira registrou e agradeceu 
a presença do Prefeito Bruno Alves Boaretto, da Vice-Prefeita Michelle 
Bianchini Biscácio, do Diretor de Transporte Plínio Daflon e disse que as 
portas dessa Casa estão abertas sempre que precisarem e também agradeceu a 
presença de todos os munícipes presentes e disse que é uma honra ver esta casa 
cheia e pediu que continuassem frequentando e participando das sessões para 
que não pairem nenhuma dúvida dos nossos trabalhos. Não havendo leitura de 
Ata a palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no 
Pequeno Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse querer 
registrar e agradecer em público ao Prefeito Bruno Alves Boaretto pela 
imparcialidade e pela grande colaboração na sequência de um Projeto que foi 
implantado na época quando então secretário de esporte e que o Município vai 
ter continuidade mesmo sabendo que a Secretaria de Esporte vai ao mesmo 
manter uma mesma modalidade e disse querer agradecer pela autorização do 
uso do Maracanãzinho para a escolinha do Léo Moura, um projeto que atende 
hoje 350 crianças em Macuco e que já teve e tem garotos jogando fora do 
Município. Concluindo deixou seu agradecimento em público ao Prefeito Bruno 
Alves Boaretto por toda sua imparcialidade, atenção e carinho com as crianças, 
concluiu. Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Júlio Carlos 
Silva Badini o qual disse querer agradecer ao Prefeito Bruno Alves Boaretto e 
a Vice-Prefeita Michelle Bianchini Biscácio pela estrada do Ribeirão Dourado 
que estava em péssimo estado e que hoje foram lá e passaram a máquina patrol. 
Disse também que o pessoal pediu para agradecer e elogiar o bom trabalho feito 
e também parabenizar pelo material escolar que foi muito bacana, muito bonito 
e só tem elogios a respeito disso e acha que a educação vem em primeiro lugar e 
só tem a agradecer e a população pede para agradecer também, concluiu. Fez 



uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira o qual disse vir a essa Tribuna por um período distante até começar as 
sessões e por então uma reincidência sobre a fábrica Resin que está localizada 
na Rua Edimar Passos Faria, ela vem na verdade trazendo incômodo e solta 
um dejeto no bueiro em frente à fábrica. Convidou os colegas que compõe a 
Comissão de Meio Ambiente Vereador Diogo Latini Rodrigues e Vereador João 
Batista da Silva Martins para que possam apurar e tomar a providências 
futuras quanto a isso. Disse que aproveitando a presença do Prefeito Bruno 
Alves Boaretto e inclusive da Vice-Prefeita Michelle Bianchini Biscácio que 
fez parte da comissão de Meio Ambiente no período que nos trouxe esse 
problema para o Município e então vamos cumprir com nossa responsabilidade 
e apurar e tomar providências quanto a esse incômodo lá aos moradores 
daquela rua. O Vereador disse ainda que acredita que pela informação que 
tiveram e que outros vereadores aqui possam ter sido procurados também, acha 
que nos cabe é receber um abaixo assinado para assim ficar mais apoiados com 
a vontade e com o anseio deles em solucionar esse problema e que acha que 
futuramente pode trazer isso e dar seguimento a essa reclamação, concluiu.  
Fez uso da palavra no Pequeno Expediente o Vereador João Batista da Silva 
Martins o qual agradeceu primeiramente a Deus por esse momento e disse 
também querer registrar ao Prefeito Bruno Alves Boaretto a grande satisfação 
da população no início de governo pela limpeza das ruas da nossa cidade, a 
saúde que está indo muito bem. Disse também querer trazer aqui os elogios de 
nossa população e onde passam as pessoas estão muito satisfeitas com o 
governo e disse aproveitar a oportunidade e parabenizar e dizer aos vereadores 
que estamos aí à luta do nosso Município e que vamos fazer um grande 
trabalho em nosso Município, 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 
Nº201/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, do Requerimento 
Nº202/17 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco, da 
Indicação Nº786/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da 
Indicação Nº795/17 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, da 
Indicação Nº801/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da 
Indicação Nº818/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, 
da Indicação Nº820/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda 
Filho, da Indicação Nº821/17 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira 
Herdy, da Indicação Nº823/17 de autoria do Vereador Romulo da Silva 
Oliveira, da Indicação Nº824/17 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva 
Badini, do Ofício Gab. Nº0072/17 da Prefeitura Municipal de Macuco e do 
Ofício SMMAUDC nº0009/17 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Urbanismo e Defesa Civil. A palavra foi franqueada no Grande Expediente.  



No Grande Expediente fez uso da palavra o Vereador José Luiz Estefani 
Miranda Filho o qual disse que a justificativa em sua primeira indicação é bem 
clara porem queria aproveitar a oportunidade e ressaltar que hoje esteve no 
PSF Octacílio Lattanzi onde foi recebido pelo amigo Cessé e em visita ao PSF 
conversou com o Dr. Danilo e outros funcionários ao qual fizeram elogios 
quanto aos medicamentos que se encontra a disposição e disse até que em 
outros municípios não tem o que o Município de Macuco está tendo, 
parabenizou muito o Prefeito e a Secretaria de Saúde através do Secretário 
Flávio Boaretto e que ao mesmo tempo reivindicou a estrutura do local, 
dizendo que o local realmente é um local bom mais é específico para um PSF e 
não para um pronto atendimento no município de Macuco. O Vereador disse 
ainda que tendo em vista essas reivindicações de Dr. Danilo e de outras 
pessoas, e além do Prefeito ter dito várias vezes em reuniões, que existia essa 
vontade e esse desejo de tornar a Clínica de Reabilitação em Pronto 
Atendimento, disse vir aqui pedir que olhe com carinho essa indicação, consulte 
o jurídico e com certeza será muito bom para o município de Macuco. 
Parabenizou ao Prefeito e a toda a equipe que vem trabalhando muito, dizendo 
ainda que é muito importante a presença do prefeito nas ruas e que as pessoas 
têm elogiado bastante o governo com quarenta e cinco dias de governo e crê que 
em quatro anos o Prefeito Bruno Alves Boaretto fará muito mais e disse ainda 
que mais uma vez coloca a disposição e toda a Casa aqui no que for preciso, 
concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse 
retornar a tribuna como o Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho também 
justificou, disse querer também justificar a apresentação da sua primeira 
indicação onde foi protocolado no dia primeiro de fevereiro e já tendo aí e quer 
até parabenizar a administração por ter já cinquenta por cento dessa indicação 
acontecendo, onde solicita que mantenha os programas esportivos voltados 
para a hidroginástica e natação no Parque Aquático. O Vereador disse que 
Macuco hoje é um município que tem o privilégio de ser um dos poucos 
Municípios do interior por ter uma piscina semi olímpica e isso mostra a grande 
vantagem que nossa população tem em ter essa área para a prática de esporte. 
Disse ter acompanhado e visto que a hidroginástica já retornou e que inclusive 
já tem atendimento aos idosos que é muito importante que são atividades que 
reduzem o impacto e principalmente na terceira idade é atividade mais 
recomendada para que eles possam estar praticando. Disse ainda que tem 
certeza que o prefeito estará se esforçando e sabe das dificuldades de início, 
mas que em breve vai ver as nossas crianças nadando naquela piscina, porque 
eram em média duzentas e cinquenta a trezentas crianças nadando, crianças 
essas que buscavam a iniciação esportiva e até mesmo criança que procuravam 
a natação para auxiliar no tratamento de doenças como bronquite e asma e 
acha que é muito importante o funcionamento dessa piscina, principalmente de 
segunda a sexta e que tem certeza Prefeito, que toda sua equipe lá passa 



desenvolver um grande trabalho e com toda segurança, com guardião de piscina 
orientando e acompanhando todas essas atividades para não ter nenhum 
problema de acidente no local da piscina, disse então que fica a justificativa de 
sua indicação e disse ainda querer agradecer e parabenizar a Diretoria do 
Macuco Esporte Clube o qual apresentou uma Moção de Aplauso a uma 
entidade que vai comemorar seus 49 anos de fundação, uma entidade 
importante no Município e entidade essa esportiva e de lazer e que tem aí uma 
grande representação na cidade. Fica aqui em nome da Casa de Leis e dos 
Vereadores parabenizar o Macuco Esporte Clube e que em breve estará 
recebendo essa Moção de Aplausos para estar sendo homenageado, concluiu. 
Fez uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que sobre 
sua primeira indicação sobre a Rua Darcy José Coube Brewer e Rua Hélvio dos 
Santos Sodré é sobre o asfaltamento e todo infra-estrutura da rua e disse que 
pode falar porque esteve presente na rua e quando chove é lama que desce tanto 
da rua de cima quanto vem para a rua de baixo e no tempo seco é a poeira que 
está agravando as crianças e moradores com problemas respiratórios. Então 
pede que o Prefeito olhe com muito carinho e sabe que esteve no local e que já 
viu, e que essa indicação seja atendida para a melhoria daqueles moradores do 
loteamento Bela Vista no Bairro da Barreira, concluiu.  Fez uso da palavra o 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que a indicação sobre a 
colocação do ar condicionado na Escola Municipal Silvia Bittencourt Bath 
Rosas, na verdade os aparelhos já são aquisição do Município disse que já tem 
os aparelhos e que a energia é o maior problema, a energia que, não sabe se foi 
bem informado, mais a energia que tem lá não tem como tocar os aparelhos e a 
dificuldade está sendo isso, a energia não consegue tocar o ar condicionado e 
que fica aí o pedido ao Prefeito e que sabe da dificuldade que os municípios se 
encontram e que o nosso Município se encontra em particular e então pede a 
compreensão e sabe que tem outras escolas, mas a Escola Municipal Silvia 
Bittencourt Bath Rosas tem uma particularidade que ela é numa grota e ela é 
murada então ela é mais quente que as outras escolas, tanto que ela foi a 
primeira a ser reivindicada por professores, por pais e até mesmo alunos quanto 
a colocação do ar. O Vereador disse ainda que até deixou ali, que em tempo 
podem pensar junto com os colegas e até mesmo ao Executivo climatizar todas 
as escolas também e que na verdade em tempo de modernidade acha que estão 
pecando um pouquinho quanto a isso e sabe das condições que são difícil, mas 
fica aí o pedido quanto a essa indicação, concluiu. Fez uso da palavra o 
Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse retornar a tribuna para 
pedir ao Prefeito que olhe com carinho essa sua primeira indicação que é 
indicação da torre de celular no Bairro da Volta do Umbigo, porque se passa 
ano e ano e o sonho vai ficando e tem certeza que agora no seu mandato vai aí 
junto com Prefeito entregar a tão querida torre de celular do Bairro da Volta 
do Umbigo onde nossa população que mora mais lá em cima tem que vir na 



esquina do bairro para conseguir falar ou até tem que subir no morro para 
conseguir falar no celular e disse ainda que quer aqui pedir por essa indicação e 
parabenizar todos os vereadores porque foram todas as indicações importantes 
e dizer a Vossa Excelência o Prefeito Bruno Alves Boaretto que só está 
começando e que vêm muitos e muitos pedidos aí, concluiu. Fez uso da palavra 
o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que a indicação feita sobre a 
quadra é porque ele é usuário da quadra e participa de um projeto onde dá aula 
de jiu-jitsu para as crianças e percebe nas crianças a dificuldade de beber uma 
água, de ir ao banheiro, então foi por isso que fez esta indicação porque é ali 
que se forma bons cidadãos, que precisam procurar cuidar das quadras e do que 
há de melhor no nosso Município, que dependemos delas para formar cidadãos. 
Disse ainda que começou a dar aula lá já faz um ano agora em março e 
noventa e nove por cento dos seus alunos tem nota boa na escola, passaram de 
série e então acha importante que o Prefeito desce esse apoio, 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. O 
Presidente colocou o requerimento nº201/2017 do vereador Diogo Latini 
Rodrigues que seja concedida Moção de Aplausos à diretoria, funcionários, 
atletas e associados do Macuco Esporte Clube, pela comemoração dos 49 anos 
de fundação dessa instituição em Única Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida colocou o requerimento nº202 / 17 dos 
Vereadores da Câmara Municipal de Macuco, que seja concedido Moção de 
Aplausos a Paróquia São João Batista, pela comemoração dos 50 anos de 
fundação em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade. Encaminhou a Indicação Nº786/17 do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues, a Indicação Nº795/17 do Vereador João Batista da Silva Martins, 
a Indicação Nº801/17 do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação 
Nº818/17 do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a Indicação Nº820/17 
do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, a Indicação Nº821/17 do 
Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº823/17 do Vereador 
Romulo da Silva Oliveira e a Indicação Nº824/17 do Vereador Júlio Carlos 
Silva Badini ao Chefe do Poder Executivo. Deferiu o Ofício Gab. 
Nº0072/2017 da Prefeitura Municipal de Macuco solicitando o espaço físico 
da Câmara Municipal de Macuco para o dia 23 de fevereiro do corrente ano, às 
17h para a realização da Audiência Pública. 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__________________________.                        


