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Ata CMXVII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
03 de outubro de 2018, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Ao terceiro 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 Alberto de Oliveira Herdy e 
Romulo da Silva Oliveira. 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 Júlio Carlos Silva Badini o qual disse que veio a tribuna 
para fazer um comentário sobre a rua Elinto do Nascimento onde tem bueiros sem tampas 
e se não se engana foi feita até uma indicação por algum colega Vereador para a colocação 
de tampas nos bueiros. Explicou que esteve presente na rua e moradores o abordaram e 
pediram ajuda quanto a isso, então vale reforçar o pedido, pois já está perigoso devido 
crianças que brincam naquela rua e podem se machucar, os carros que transitam, então se o 
Poder Executivo pudessem estar indo lá e colocando as tampas nos bueiros seria muito 
importante e traria mais segurança ao moradores daquele rua, concluiu. Não havendo 
mais quem quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente disse que 
devido a entrega das Moções de Aplausos na Sessão de segunda-feira não fez um 
comentário sobre o evento que aconteceu no final de semana em Macuco onde usaram o 
espaço desta Casa para o evento. Explicou que a Secretaria de Educação enviou um ofício 
a essa Casa solicitando o espaço para realização de partes do evento que seria feito aqui e 
prontamente foi atendido o pedido, com ofício respondido pela Secretária Geral desta Casa 
de maneira ordeira, cordial, com algumas recomendações a seu pedido na questão de 
limpeza e arrumação do espaço na entrega e foi enviado a secretaria responsável o qual foi 
recibado, só que nada que foi pedido no ofício a respeito da devolução do espaço foi 
comprido e ainda aconteceu um equívoco de uma funcionária e servidora pública vir querer 
humilhar uma funcionária desta Casa. Disse que isso tem que ser registrado e que está 
falando em nome dessa Casa e explicou que a pessoa já se retratou com a funcionária da 
Casa que é a Secretária Geral Janaina, que é responsável por todo funcionamento e 
organização desta Casa. Disse que isso tem que ficar registrado e que não está denegrindo 
a imagem de ninguém e que só está fazendo um comentário, porque isso é realmente 
inadmissível em qualquer setor e acha que as pessoas realmente para serem respeitadas tem 



que respeitar e não é com ignorância e falta de respeito, querendo humilhar o outro que vai 
conseguir. Disse ainda que defende sim os funcionários da Casa, seja qual for, porque 
enquanto for responsável junto com os Vereadores vai estar defendendo. Disse ainda que a 
servidora já procurou a Secretária Janaina para se retratar e pedir desculpas, mas a 
maneira que foi feito no meio de muitas pessoas e na porta desta Casa e isso partindo 
principalmente de uma professora, de uma pessoa que estudou para ensinar, ela deixou um 
péssimo exemplo para todos. O Presidente pediu desculpas em nome da Casa a servidora 
Janaina pelo ocorrido e também a parabenizou pelo Dia da Secretária que foi no domingo 
e disse que ia também falar na Sessão de segunda-feira, mas não deu devido as entregas 
das Moções, mas que a servidora erguesse a cabeça, porque todos desta Casa sabem do seu 
caráter e que ela tem todo o respaldo para exercer seu trabalho, concluiu. Em seguida o 
Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. 
No Grande Expediente foi feita a leitura da Indicação Nº1175/18 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira e da Indicação Nº1178/18 de autoria do Vereador Diogo 
Latini Rodrigues. 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 a Indicação Nº1175/18 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon 
Vieira e a Indicação Nº1178/18 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues 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__________________________.                        


