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Ata CMXVI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
01 de outubro de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Ao primeiro dia do mês de outubro 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 Cássio Avelar Daflon Vieira e 
Ederson Araújo de Souza. O Presidente saudou a presença do ex-vereador dessa Casa 
Pretinho Faria e sua família e disse que todos sejam bem-vindos a essa Casa. 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 João Batista da Silva Martins o qual disse que veio a tribuna parabenizar a 
Secretária de Educação Luciana Boaretto junto com os professores e alunos pela belíssima 
1ª Festa Literária de Macuco. Disse que quem esteve presente pode viver momentos lindos 
e que o concurso de Poesia que aconteceu nessa Casa emocionou a todos presentes. Mas 
uma vez o Vereador parabenizou toda a equipe da Secretaria de Educação, do Poder 
Executivo e explicou que toda vez que chegar algum pedido ao prefeito para estarem 
realizando eventos importantes para o Município tem certeza que ele estará sempre de 
portas abertas para atender, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira 
Herdy o qual disse que veio a tribuna fazer um apelo ao Governo Municipal, para que 
possam estar olhando com bons olhos a parte da saúde, pois ainda tem pessoas dormindo 
em filas para marcarem consultas, porque são doze fichas apenas. Disse que acha que isso 
não tem necessidade, porque é um município pequeno, então não podem deixar o povo 
dormir na rua, no sereno ou passando noite em claro para conseguir marcar uma ficha. 
Disse que tem pessoas suficientes para estarem atendendo no dia a dia e isso está 
acontecendo também no Posto de Saúde, no PSF do bairro Reta e que presenciou tal fato, 
então acha que poderiam fazer alguma coisa nessa Casa pedindo ao Prefeito para que 
tome providencias, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o 
qual disse que como foi tocado pelo colega Vereador Alberto Herdy sobre filas para 
marcação de consultas, que no ano passado apresentou uma indicação pedindo 
informatização de todo o sistema do Centro de Saúde, que com certeza iria zera a questão 
de filas na madrugada, fazendo com que o povo percam noites de sono para conseguirem 
marcar consulta, então acha que com a indicação sendo atendida isso iria melhorar muito e 



que a preocupação do colega foi muito importante como é de todos nessa Casa. Disse 
também que está apresentando uma indicação e que vai até falar no Pequeno Expediente 
mesmo, pois foi devido uma reclamação que recebeu pela falta de um médico 
oftalmologista no Posto de Saúde. Disse que se não se engana o médico pediu exoneração e 
até o momento não foi disponibilizado um outro profissional e é uma área que realmente 
precisa, principalmente a população idosa. Disse que no ano passado teve a oportunidade 
de trazer o projeto Novo Olhar para o Município e foram quinhentos atendimentos acima 
de quarenta anos gratuito para a população, então vê a necessidade dessa especialidade 
médica para o município. Disse também que não poderia deixar de registrar os parabéns a 
todos os colegas pelo Dia do Vereador e também a todos os Idosos pelo Dia Nacional do 
Idoso que também é comemorado neste dia. Disse que é uma faixa etária que tem um 
carinho muito especial, pois quando foi Secretário de Esporte no Município teve a 
oportunidade de ter um grupo da Terceira Idade, onde faziam atividades físicas todos os 
dias e esse grupo permanece em atividades no Centro de Convivência do Idoso, então 
gostaria de deixar registrado nessa Casa a sua lembrança a todos os colegas Vereadores, 
ex-vereadores que passaram nessa Casa e também a todos os Idosos, concluiu. Fez uso da 
palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que de acordo com o Regimento 
Interno dessa Casa no seu artigo 106, § 2º e Inciso II, pede dispensa da leitura da matéria 
do Projeto de Lei Nº 027/18 de autoria do Poder Executivo, concluiu. Não havendo mais 
quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente solicitou a 
Secretária Geral para que fizesse um ofício em nome da Casa pedindo providencias com 
relação aos assuntos abordados pelos Vereadores Alberto Herdy e Diogo Latini. Em 
seguida o Presidente colocou o Requerimento Verbal do Vereador Júlio Carlos Silva 
Badini o qual pediu dispensa da leitura da matéria do Projeto de Lei Nº027/18 do Poder 
Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. Solicitou 
a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi 
feita a leitura do Projeto de Lei N°026/18 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre “Alteração no Plano Plurianual para o período de 2018/2021 e dá outras 
providências”, do Projeto de Lei Nº027/18 de Poder Executivo que dispõe sobre “Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município de Macuco para o exercício financeiro de 2019”, da 
Indicação Nº1155/18 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação 
Nº1174/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1176/18 de 
autoria do Vereador Romulo da Silva Oliveira e do Ofício Nº042/2018 da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil. A palavra foi franqueada no 
Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no Grande 
Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou os Projetos de Lei 
N°026/18 e Nº027/18 ambos de autoria do Poder Executivo as Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira, Comissão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, 



Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de 
Meio Ambiente. Encaminhou a Indicação Nº1155/18 de autoria do Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy, a Indicação Nº1174/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e 
a Indicação Nº1176/18 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__________________________.                        


