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Ata DCCCLXXXII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
16 de abril de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos dezesseis dias do mês de abril 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. Ausentes os Vereadores Alberto de Oliveira Herdy, 
Cássio Avelar Daflon Vieira, Diogo Latini Rodrigues e Ederson Araújo de Souza. A Ata 
da Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por 
unanimidade. A palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Não havendo quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente solicitou a Secretária 
Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a 
leitura da Indicação Nº1074/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, 
da Indicação Nº1075/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da 
Indicação Nº1076/18 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e da 
Indicação Nº1077/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira. A Palavra foi 
franqueada ao Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador 
João Batista da Silva Martins o qual disse que veio a tribuna reforçar sua indicação o 
qual fez ano passado e que está repetindo esse ano, pois acha que é uma indicação muito 
importante para o bairro Volta do Umbigo essa cobertura da quadra e que tem certeza que 
o prefeito vai estar atendendo. Disse também que alguns moradores têm criticado o 
trabalho dos vereadores, mas se querem frequentam a Câmara Municipal e as Sessões para 
verem o que os vereadores vem fazendo. Disse que no bairro recentemente teve um cidadão 
que estava criticando o trabalho dos vereadores, principalmente seu trabalho por ser 
morador do bairro. Então fez essa indicação e tornou a repetir e tem certeza que ela vai 
ser atendida e a respeito das pessoas que criticam disse que elas deveriam primeiramente 
vir a Câmara Municipal para ver o trabalho que cada um tem feito. Disse que tem certeza 
que a indicação no mais curto prazo o prefeito vai estar atendendo, concluiu. Fez uso da 
palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse fez a indicação sobre a balança 
no Rural Park a pedido dos produtores rurais, porque sabe da necessidade da balança para 
o produtor e de fato se colocarem hoje um boi para ser pesado é difícil manter o boi na 
balança, devido a estruturas das réguas estarem muito frágil, muito fraca, então pede que 
seja feito a manutenção, mas com material de qualidade para durarem mais e assim iriam 
economizar os cofres públicos, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da 
palavra no Grande Expediente o Presidente disse que concorda com o que disse o colega 



vereador João Batista e por estarem num cargo público ouvem muitas críticas mesmos. 
Quando a crítica ela é construtiva tem que assimilar e guardar para que caminhem e sigam 
em frente, mas o que mais se ouve é o que o colega disse, porque as pessoas má informadas 
e que não acompanham os trabalhas dessa Casa, pessoas que não abrem o site da Câmara, 
pessoas que não tem o mínimo de informação possível, porque não querem ter, vem fazer 
críticas de qualquer maneira, sendo grosseiros e inadequados e que estão sujeito a isso. 
Disse que passa por isso sempre e que recentemente foi bem áspero com uma pessoa por ela 
está bem desenformada, daí acaba perdendo a paciência e acaba falando o que não quer 
falar, mas é vida que segue e que faz parte. Só pede que as pessoas se informem, tenham 
um embasamento para que na hora de falar alguma coisa tenham argumento para 
justificarem o que estão falando, concluiu. Em seguida passou para Ordem do Dia. 
Encaminhou as Indicações Nº1074/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva 
Martins, a Indicação Nº1075/18 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda 
Filho, a Indicação Nº1076/18 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e a 
Indicação Nº1077/18 de autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira 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__________________________.                        


