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Ata DCCCLXVIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
26 de fevereiro de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental; 
 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018, realizou-se a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Macuco, localizada na Travessa Mercedes Monteiro Machado 
nº43, na cidade de Macuco, neste Estado. Presente todos os Vereadores. A Ata da Sessão 
anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. A 
palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da Palavra no Pequeno 
Expediente o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que veio a tribuna falar a 
respeito e que até algum colega vereador fez uma indicação sobre as pinturas dos quebra-
molas das ruas da cidade. Disse que está sendo parado nas ruas onde muito pessoas estão 
reclamando e principalmente com relação ao quebra-molas da rua Dr. Mario Freire 
Martins na entrada do bairro Barreira perto do trevo, os caminhões as vezes vem numa 
velocidade e não veem o quebra-molas pela falta de pintura e acabam freando já em cima e 
com isso correndo o risco de ocasionar até um acidente. Disse que não sabe se estão 
fazendo alguma indicação com relação a essas pinturas, mas poderiam estar enviando um 
ofício com a assinatura de todos os colegas para a Secretaria de Obras se todos 
concordarem pedindo a pintura em todos os quebra-molas da cidade, concluiu. Fez uso da 
palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse o colega Júlio Carlos Silva Badini 
pode contar com sua participação nesse ofício. Disse ainda que não se lembra qual 
vereador que fez uma indicação da pintura de uma faixa de pedestre na entrada da 
avenida que também é importante e disse que hoje por coincidência estava próximo ao 
local e muitas crianças em horário de escola saindo e realmente a faixa de pedestre está 
toda apagada e que seria importante também nesse pedido acrescentar não só a pintura 
daquela mais de todas as outras que também estão necessitando. Disse também que 
aproveitando a oportunidade gostaria de agradecer a dois secretários ao qual fez uma 
solicitação na semana passada e que o serviço já foi realizado, o primeiro é o Secretário de 
Obras Frederico Zaporetti pela correção de uns paralelos solicitados pelo morador do 
bairro Santos Reis e ao Secretário de Meio Ambiente Firmo Daflon por ter atendido um 
serviço de poda de árvore próximo ao Macuco Esporte Clube na Rua Francisco Lopes 
Martins. Disse o que mais lhe trouxe a tribuna foi para deixar registrado nessa Casa dois 
acontecimentos importantes que aconteceram nesse final de semana relacionado ao 
esporte, um como muitos colegas tiveram presentes foi que o Macuco Esporte Clube 



iniciou nessa semana a participação na Supercopa Noroeste de Futebol, uma competição 
regional que envolvem dezesseis clubes do centro norte, norte e noroeste do Estado e mais 
um clube do Espírito Santo que é um time da cidade de São José dos Calçados onde 
tiveram e que alguns puderam participar antes do jogo que foi pela manhã e disse que 
gostaria de deixar seu agradecimento ao Prefeito e a todos da Secretaria de Esporte e que 
até está fazendo esse agradecimento em nome da Secretaria do Macuco Esporte Clube 
porque foi até um que foi lá pedir pela estruturação de todos os materiais esportivos que a 
equipe está utilizando nos jogos dessa competição e que foi entregue ontem e queria deixar 
registrado esse agradecimento e também ao apoio que a Prefeitura tem dado em toda 
estrutura como transporte, apoio com a equipe de ambulância no jogos em casa e da 
guarda municipal. Disse ainda que muitos não acreditavam que poderia estar acontecendo 
essa competição e que o Macuco poderia estar competindo no nível que foi e quem esteve lá 
voltou mesmo com a derrota na estreia, voltou satisfeito com a apresentação que a equipe 
fez porque o campeonato foi num nível altíssimo e jogaram contra o atual campeão dessa 
competição que foi campeão invicto da equipe do Monte Carmelo e num campeonato que 
contam com um elenco de trinta e cinco jogadores e que oitenta por cento desses jogadores 
são do município de Macuco, então isso mostra que o município é um município forte com 
relação ao futebol e que o futebol tem unido e que está mostrando a cada dia que está 
unindo muito mais o município de Macuco e puderam ver várias pessoas que estavam 
afastados dos jogos participando, apoiando, torcendo e que já tem aí e que passaram o dia 
com comentários sobre a partida e que muitos já estão se organizando para no próximo 
domingo reativar as atividades da torcida jovem de Macuco, enfim a todos os colegas que 
estão aí apoiando e os que ainda não participaram tem certeza que vão estar também 
participando e podendo prestigiar. Disse que gostaria de deixar também registrado que 
nesse último final de semana tiveram mais um cidadão macuquense sendo agraciado 
através do esporte, o menino Emanuel Bastos da Silva Rosa campeão sul-americano de 
jiu-jitsu e que gostaria de parabenizar não só o Emanuel como também o professor 
Edwand Reis Brito por estar aí fazendo esse brilhante trabalho para que outro também 
possa estar representando o município de Macuco em muitos lugares fora da cidade e 
levando o nome do município de Macuco através do esporte e mostrando que o trabalho, a 
perseverança e os treinamentos fazem com que o atleta possa estar aí se destacando, 
concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente 
o Presidente solicitou a Secretária Geral para que providenciasse o ofício e enviasse à 
Secretaria de Obras pedindo a pintura dos quebra-molas e faixas de pedestres em toda a 
cidade e em seguida solicitou que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº008/18 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário e dá outras providências”, da Indicação Nº1016/18 de autoria do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1018/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira e do Comunicado NºCM266469/2017 do Ministério da Educação – Fundo 



Nacional de Desenvolvimento da Educação. A palavra foi franqueada no Grande 
Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o 
Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira passou para Ordem do Dia. Encaminhou o 
Projeto de Lei Nº008/18 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, 
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira e 
Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos.  Em seguida o Presidente encaminhou as 
Indicações Nº1016/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação 
Nº1018/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 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__________________________.                        


