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Ata DCCCLXXXIII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
18 de abril de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos dezoito 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. Ausente o Vereador 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. Fez uso da palavra o 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual primeiramente justificou sua ausência na sessão 
anterior devido a um compromisso da Liga Desportiva do Município onde faz parte da 
presidência e que não deu para estar presente na última sessão. Disse que gostaria de 
levantar um assunto e que já mandou para a secretaria da Casa um Projeto de Lei e que 
até chegou a comentar com os colegas vereadores Cássio Daflon e José Estefani, pedindo 
uma prioridade nos atendimentos para idosos, gestantes, crianças de até dois anos, 
portadores de necessidades especiais e pacientes com câncer nos atendimentos das UBS e 
Posto de Saúde. Disse que sabe que as vezes está falando e que isso já está no estatuto do 
idoso, está em algumas outras Leis Estaduais, mas ainda não está sendo cumprida em 
alguns casos no Município. Disse que recebeu algumas reclamações de pessoas, 
principalmente idosas, pessoas que não estão tendo preferencias nem na marcação, nem no 
atendimento das consultas no Centro de Saúde e que já elaborou e em breve estará 
encaminhando o Projeto de Lei para a Secretaria da Casa para que possa ser comprida a 
Lei Estadual no Município dando assim melhor atendimento ao público que citou acima. 
Disse ainda que outro assunto que gostaria de compartilhar com os colegas e que já até 
esteve no local onde está sendo construído o campo de grama sintética e que a obra está 
dentro de sua programação e acredita que a partir de dos próximos dias começarão a ser 
instalada a grama sintética onde vai dar uma cara muito maior e bonita ao local de onde 
estar sendo construído esse campo e que em breve Macuco estará recebendo essa obra 
pronta para toda a população usar e que ficou muito feliz junto com os colegas e Prefeito 
por terem apoiado mais essa conquista para a população. Disse também que estará 
apresentando uma indicação e que até iria fazer como Projeto de Lei, mas segundo a 
assessoria jurídica não poderia, pedindo para que se crie no Município o cartão do paciente 
crônico e isso facilitaria muito, porque as vezes esses pacientes são atendidos em outra 
unidade de saúde, fora do Município e as vezes o médico que atende não tem o histórico de 
todo diagnostico do paciente, então nesse cartão além de constar os dados pessoais pede 



que constem também o diagnóstico, o que esse paciente tem, qual o tipo de doença, qual 
medicamento que utiliza e qual medicamento que é alérgico para que possa ajudar essas 
pessoas que também acabam tendo que utilizar os centros de saúde em outros municípios, 
como os tratamentos que são feitos fora e que a prefeitura faz o transporte, acabam que os 
médicos não conhecem esses pacientes e os acompanhantes também acabam não 
transmitindo essas informações e esse cartão de pacientes com doenças crônicas pode estar 
ajudando esses pacientes nesses casos, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy o qual justificou sua falta na sessão anterior pois teve que participar de 
uma reunião importante em Bom Jardim onde foram buscar melhoria para a cidade. Disse 
que gostaria de levantar um assunto que polemizou no facebook com relação a van que 
tem no município que veio a quebrar. Disse que os veículos em vista do que estavam, estão 
bem melhores, tem atendido bastante pessoas e que problema todo município tem, só que 
em Macuco tem um problema maior onde as pessoas não querem vir a Casa de Leis ou tão 
pouco procurar o vereador. Disse que tem uma sorte muito grande, porque os noves 
vereadores atuantes estão na rua todos os dias e o prefeito pode ir na casa dele e bater lá 
que vai receber qualquer um, então não se precisa de redes sociais para fazer reclamação de 
nada do município, que tem que largar as redes sociais e partir para o olho no olho, 
conversar, falar para tentarem resolver, porque a redes sociais inflamam, não justifica e 
não ajuda em nada. Então pede aos moradores que venham a Câmara Municipal, venham 
falar com o Prefeito, venham falar com os vereadores, que vão estar disponível a todo o 
momento para tentarem resolver e solucionar o problema, porque rede social não é lugar de 
resolver problema nenhum. Disse que não vê rede social como solução de problema, muito 
pelo contrário, arruma outros problemas que vão acarretar soluções muito maiores no 
futuro, então pede ao povo de Macuco que tenham um carinho com os vereadores e com o 
Prefeito, porque estão aqui para tentar ajudar só que por redes sociais não vão ser 
ajudados, não resolve. Disse que é do tempo antigo, olho no olho e que vão buscar juntos 
soluções. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o qual disse que está de 
acordo com o colega e que está de parabéns, porque precisam de contribuição, pois 
problemas já tem bastante. Disse que as pessoas têm que pensar em contribuir mais um 
pouco e trazer soluções, porque no momento que se põe no facebook e isso vai se 
agravando, vai trazendo problemas pessoais e acaba gerando até ofensa e o que precisam é 
de contribuição, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o 
qual disse que também gostaria de justificar sua falta, pois não teve como estar no 
momento do compromisso com essa Casa de Leis e que até ligou para a Secretaria 
justificando e avisando que não poderia estar presente, concluiu. Não havendo mais 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 dos Pareceres Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referente ao Projeto de Lei Nº009/18 de autoria do 
Poder Executivo que dispõe sobre “Altera a Lei Nº302/05, a Lei Nº603/12 e dá outras 



providências”, da Indicação Nº1078/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira, da Indicação Nº1079/18 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, 
da Indicação Nº1080/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, do Decreto 
Nº966/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “O funcionamento da 
Administração Municipal durante o feriado Estadual de São Jorge e dá outras 
providências” e do Ofício Gab. Nº0057/18 do Poder Executivo. A Palavra foi franqueada 
ao Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no Grande 
Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
referente ao Projeto de Lei Nº009/18 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão 
e Votação os quais foram aprovados por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei em Tela 
em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a Segunda 
Votação. Encaminhou as Indicações Nº1078/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira, a Indicação Nº1079/18 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva 
Oliveira e a Indicação Nº1080/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues ao 
Chefe do Poder Executivo. Em seguida comunicou que a Casa seguirá o Decreto Nº966/18 
do Poder Executivo. Deferiu o pedido do Ofício Gab. Nº0057/18 do Poder Executivo o 
qual solicitou Tribuna Livre para o dia 25/04 do corrente ano. O Presidente pediu a 
Secretária Geral para que agendasse o dia e comunicasse o deferimento ao Exmo. Prefeito.  
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__________________________.                        


