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07 de maio de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos sete dias do mês de maio 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. 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 Projeto de Lei Nº005/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que 
dispõe sobre “Passa a denominar Luiz Pereira de Souza “Luiz Perturbado” o Campo de 
Futebol Society localizado no Macuco Rural Park”, da Indicação Nº1089/18 de autoria 
do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1090/18 de autoria do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1091/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira, da Indicação Nº1092/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva 
Martins e do Convite do 2º Aniversário da Igreja Evangélica Fogo e Glória. A palavra foi 
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini 
Rodrigues o qual disse que gostaria justificar um pouco mais sobre o Projeto de Lei que 
apresenta dando denominação no Campo de Futebol Society que deve ser inaugurado em 
breve, localizado no Macuco Rural Park e quanto ao nome do homenageado disse que a 
justificativa escrita ficou até um pouco curta, mas a história do Luiz Pereira de Souza 
com relação ao futebol em Macuco é muito extensa. Disse que infelizmente não teve a 
oportunidade de acompanha-lo nesses trabalhos, mas os parentes das pessoas que o 
conheceram sabem da tradição e do esforço que ele fez para que o futebol do município 
pudesse também ter uma grande crescente e uma grande colaboração dessa pessoa que 
merecidamente vai ser homenageada no município como todos os nomes que já foram 
homenageados, pessoas que ajudaram muito no Macuco Esporte Clube como o saudoso 
Donald Vogas que hoje leva o nome do Estádio do Maracanãzinho e de outras pessoas 
que fizeram muito pelo esporte e que também vai estar sendo homenageados. O Vereador 
pediu a colaboração dos colegas na aprovação do Projeto e parabenizou o colega Vereador 
Alberto pela indicação sobre a ambulância UTI e disse que é de extrema necessidade no 
momento essa ambulância no município, devido ao gasto de aluguel dessa ambulância e 
que o município até dispõe de uma ambulância UTI hoje, mas se dedicarem um tempinho e 



um orçamento financeiro para que pudessem pelo menos de início manter a ambulância que 
tem condições de andar até quando puder ter a aquisição de uma nova já ajudaria. Disse 
que sabe que na última visita do Senador Lindbergh onde prometeu junto com alguns 
colegas vereadores e o prefeito que estaria colocando uma emenda para aquisição desse 
equipamento, mas acha que a ambulância UTI é de extrema importância já em 
funcionamento, mesmo dando uma reformada na que já existe e pegar os aparelhos que as 
outras já tem e fazer a instalação elétrica na que hoje está em funcionamento que não 
funciona como UTI, porque não tem a parte elétrica para que possa estar atendendo os 
munícipes, porque hoje é um dos principais transportes de serviços de emergências na hora 
que a pessoa está realmente precisando muito, então tem certeza que é um equipamento 
que vai salvar muitas vidas e que é de inteira importância essa indicação. O vereador 
parabenizou também o colega Vereador Cássio Daflon pela indicação do teste do 
coraçãozinho e o colega Vereador João Batista pela indicação sobre a limpeza da galeria 
no Bairro Paraíso e disse que já recebeu também reclamação e que os moradores próximos 
têm reclamado devido a muitos mosquitos, mal cheiro, mato alto trazendo um incomodo 
aos moradores próximo a galeria. Disse também com relação a sua indicação que volta a 
apresentar, pois apresentou no ano passado mais não foi realizado onde pede um pouco 
mais de atenção da Secretaria de Educação para realizarem os jogos escolares no 
Município. Disse que na oportunidade que foi Secretário de Esporte e o Presidente dessa 
Casa quando esteve a frente do esporte no Município é testemunho do que vai falar aqui. 
Disse que hoje as crianças no período do contraturno escolar estão vivendo no mundo 
muito difícil, o mundo do jeito que está, concorrendo com as drogas, com a violência e 
acaba que a única maneira que podem ajudar na formação dessas crianças e adolescentes 
vai ser através do esporte, da cultura, através da música, enfim de projetos sociais que 
possam estar ocupando a mente das crianças, ocupando o tempo ocioso e os jogos escolares 
são importantíssimo nessa integração entre os alunos do município. Disse que quando fala 
de jogos escolares do município de Macuco são para agregar escolas municipais, 
particulares e estadual, fazendo com que todos esses alunos tenham uma grande 
integração e possam vivenciar no máximo de dez dias durante cada ano como sempre 
acontecia, uma grande semana de integração com grandes jogos, passando por todas as 
quadras esportivas do município. Disse que se lembra que nas duas última olimpíadas 
realizadas no município quando era Secretário de Esporte que conseguiram até implantar 
a natação que já era um sonho após a construção da piscina, então Macuco é um dos 
poucos municípios que tem uma grande estrutura de esporte, estrutura física para ofertar 
não só crianças mais para toda a população, então acha que isso tem que ser explorado 
fazendo com que essa estrutura possa estar ajudando na formação das crianças. Disse que 
fica mais uma fez seu apelo a Secretaria de Educação que acompanhe de perto e sabe do 
grande trabalho do Projeto Mais Atividade que está acontecendo no município, sabe que o 
Projeto está sendo coordenado pelo professor Aiala que está fazendo um trabalho 
fantástico com o esporte nas escolas, mas nas escolas do município inclusive que a poucos 
dias teve umas atividades com relação ao Dia do Índio com atividades esportivas 



relacionadas aos índios, atividades que quase não acontecem no dia a dia e que as crianças 
puderam vivenciar isso, mas acha que tem que dar ênfase e envolver todas as escolas e 
fazer com que os esportes sejam um grande aliado na recuperação do cidadão, isso 
fortalece a educação, fortalece a formação das crianças, tira as crianças das ruas dos 
momentos ociosos. Disse ainda se cada um fizer um pouco e a educação fizer os jogos 
escolares e a cultura criar um programa voltado para cultura, os outros projetos que 
acontecem no município que não são projetos da prefeitura mais que somam e agregam no 
município, como outros exemplo como o projeto do jiu-jitsu no Bairro Barreira, outros que 
contribuem como capoeira, karatê que agregam e isso só fortalece e contribui para poderem 
vencer esse mal que vem atrapalhando e levando crianças de doze, treze anos a estar aí 
envolvidos com drogas, fazendo com que o representante do povo que são os vereadores 
tenham trabalho, trabalho como amanhã ou depois terem que pegar uma família e levar a 
uma casa de detenção dando um apoio, porque aquele de menor está preso, está fazendo 
trabalho de recuperação, então se puderem prevenir com o esporte, com cultura, música, 
com atividades que for, seria importante valorizar. Disse que volta a dizer que é um 
evento que seria uma vez por ano e no máximo dez, quinze dias e que não tem um gasto 
financeiro tão grande, o retorno para o município seria muito maior na formação que no 
gasto financeiro. Disse que fica aqui mais uma vez seu apelo e que conta mais uma vez 
com o apoio da Secretária de Educação e que a indicação chegue a ela e que esse 
profissional professor Aiala que está fazendo esse grande trabalho no Projeto Mais 
Atividades possa estar aí dando início a essas atividades e formalizando com as escolas a 
elaboração dos jogos. O Vereador Romulo da Silva Oliveira pediu aparte o qual 
parabenizou o colega Vereador Diogo Latini e disse que não existe investimento melhor 
que na educação, porque no momento que se investe em esporte, educação, cultura a cidade 
anda, o país anda, forma-se pessoas melhores, cidadãos melhores que vão contribuir muito 
para facilitar a vida do município, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira o qual disse que a princípio gostaria de passar seu conhecimento e também 
externar sobre a necessidade das indicações dos colegas, a indicação do colega Vereador 
Alberto Herdy quanto a ambulância que muitas das vezes tem que pedir essa ambulância 
emprestada em outro município e a do colega Vereador João Batista quanto a limpeza da 
vala que na verdade esse trabalho tem que ser feito antes do período de estiagem e por 
estarem no período de estiagem aparecem os incômodos que são os mosquitos e quanto a 
indicação do Vereador Diogo Latini muito importante também quanto a preocupação com 
as crianças. Disse também que de todas as indicações que teve a oportunidade de 
apresentar no ano passado, quarenta por centos dessas indicações lidas foram voltadas 
para as crianças, para a educação. Disse que gostaria também de falar sobre sua indicação 
quanto a preocupação com os recém-nascidos quanto a um diagnóstico preciso de um 
problema cardíacos e o município hoje não oferece e que acha muito importante que seja 
feito esse teste do coração onde evita-se até um óbito com o recém-nascido. Disse também 
que é com muita emoção que fala sobre o Projeto de Lei apresentado pelo colega Vereador 
Diogo Latini onde homenageia o Sr. Luiz Perturbado, que o bom da vida que se presencia 



e o que se pode proporcionar alguém é dessa maneira. Sr. Luiz deixou um legado de 
ensinamento e é dessa forma que o Vereador Diogo fez e que podem transmitir isso para a 
crianças, jovens, adolescentes e até mesmo adultos. Disse ainda que nunca teve a 
oportunidade de conhecer pessoalmente o Sr. Luiz Perturbado, mas foi uma pessoa de um 
grupo seleto que amavam e amam Macuco, porque ele tirava dos seus bens que eram pouco 
para agregar ao patrimônio do Macuco Esporte Clube. Muita das vezes vê homenagem de 
pessoas que ajudaram Macuco doando seu serviço, mas esse não, ele estava num grupo 
seleto e especial, porque sabem de boca de outras pessoas que contam histórias de Macuco 
que ele tirava dos seus bens para ajudar o Macuco Esporte Clube. Disse que o alambrado 
que tem no Macuco Esporte Clube ele ajudou a construir com seus bens, que tirava de 
dentro de sua casa para ajudar o clube. Então é uma homenagem muito linda e que nem 
vai falar em apoio, mas que pode contar com ele em outras vezes que irão falar dessa 
pessoa maravilhosa que foi o Sr. Perturbado, porque esse legado tem que ser transmitido 
para toda a população, uma homenagem muito bonita como poucas. Disse que tiveram 
pessoas que trabalharam e que doaram o seu serviço em prol do Macuco Esporte Clube, 
mas ele não, ele tirou de dentro da casa dele e era uma família que não tinha condições 
financeira boas, uma pessoa que queria o bem-estar comum, por uma alegria de muitos, de 
muitos torcedores, muitos sócios do Macuco Esporte Clube. O Vereador parabenizou o 
colega Vereador Diogo Latini e disse que o que for preciso além de seu voto e que está aí 
para ajudar nisso, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no 
Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei 
Nº005/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação. Em seguida encaminhou as Indicações Nº1089/18 de autoria do 
Vereador Alberto de Oliveira Herdy, a Indicação Nº1090/18 de autoria do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº1091/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar 
Daflon Vieira e a Indicação Nº1092/18 de autoria do Vereador João Batista da Silva 
Martins 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__________________________.                        


