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Ata CMV da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
22 de agosto de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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. Presentes 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. Não havendo que quisesse fazer 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 do Parecer Favorável da 
Comissão Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº008/18 de 
autoria dos Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Cássio Avelar Daflon Vieira 
que dispõe sobre “Altera a Redação do Art. 1º da Lei Nº168/2002”, do Requerimento 
Nº249/18 de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal de Macuco o qual requerem, 
na forma regimental que seja concedido Moção de Aplausos ao Exmo. Prefeito Municipal 
Sr. Bruno Alves Boaretto, por valorizar e reconhecer a figura do Agente de 
Desenvolvimento (AD) no Município de Macuco, da Indicação Nº1136/18 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, das Indicações Nº1139/18 e Nº1142/18 de 
autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº1140/18 de autoria 
do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1141/18 de autoria do Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1143/18 de autoria do Vereador José Luiz 
Estefani Miranda Filho, do Ofício Gab. Nº0134/2018 do Poder Executivo e do Ofício 
Nº061/18 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A palavra foi 
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra no Grande Expediente o Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que primeiramente gostaria de parabenizar os 
colegas Vereadores pelas indicações e lembrar ao Exmo. Prefeito Bruno Alves Boaretto e a 
Secretaria de Obras para dar um pouco mais de atenção aos muros que estão causando 
transtornos, porque vão acabar machucando alguém. Disse que já fez indicação que foi 
sobre o muro no Fernando, que olharam e nada foi feito, que já é a segunda vez que faz e 



que nada foi feito e que agora tem o da rua Benedito Castro Candinho que tem casa 
embaixo e tem crianças, moradores e que deveria ser feito alguma coisa e observar, porque 
o muro já tem um pouco de distância de um nível para o outro, que deve dar quase uns 
vinte centímetros. Disse que ele mesmo foi no local, viu, tirou fotos e que pode estar 
mostrando a Secretaria de Obras para que possam tomar alguma atitude, talvez 
interditando o local, não sabe, mas alguma coisa tem que ser feito, que não tem que esperar 
acontecer o problema para tomar alguma atitude, então acha como o colega Vereador 
Cássio Daflon colocou, que estão chegando a época das chuvas e tem que se prevenir. 
Disse ainda que isso já foi falado outras vezes que deveriam se prevenir para alguns 
acontecimentos, porque todo ano é a mesma coisa, e não se faz nada para se prevenir, 
então tem que se tomar uma atitude. Disse que só gostaria de deixar esse recado para a 
Secretaria de Obras, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no 
Grande Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. O Presidente Carlos Alberto 
da Silva Oliveira convidou o Vice-Presidente Alberto de Oliveira Herdy para assumir a 
cadeira da presidência e colocar o Projeto de Lei de sua autoria e do Vereador Cássio 
Avelar Daflon Vieira em Votação. O Vice-Presidente assumiu a cadeira e colocou o 
Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de 
Lei Nº008/18 de autoria dos Vereadores Carlos Alberto da Silva Oliveira e Cássio Avelar 
Daflon Vieira em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida colocou o Projeto de Lei em Tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade e foi a Segunda Votação. O Presidente em exercício Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy convidou o Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira para 
reassumir a cadeira da Presidência e dar continuidade aos trabalhos. O Presidente 
reassumiu a cadeira e em seguida colocou o Requerimento Nº249/18 de autoria dos 
Vereadores da Câmara Municipal de Macuco o qual requerem, na forma regimental que 
seja concedido Moção de Aplausos ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Bruno Alves 
Boaretto, por valorizar e reconhecer a figura do Agente de Desenvolvimento (AD) no 
Município de Macuco em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida o presidente solicitou a Secretária Geral para que 
confeccionasse a referida Moção. Encaminhou a Indicação Nº1136/18 de autoria do 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, as Indicações Nº1139/18 e Nº1142/18 de autoria 
do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, a Indicação Nº1140/18 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues, a Indicação Nº1141/18 de autoria do Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy e a Indicação Nº1143/18 de autoria do Vereador José Luiz 
Estefani Miranda Filho ao Chefe do Poder Executivo. Antes de encerrar o Presidente 
Carlos Alberto da Silva Oliveira solicitou os colegas Vereadores para que dessem mais uma 



lida no Ofício que veio do IBGE e encaminhado a essa Casa. Explicou que é um 
recadastramento, uma solicitação do IBGE para que tenham ciência de qualquer 
eventualidade que estejam acontecendo na parte de contagem dos moradores do Município 
e que achou muito importante estarem dando mais uma lida para verem se tem mais 
alguma coisa para estarem enviando a resposta para o IBGE, concluiu. 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__________________________.                        


