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Ata CMLXI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
29 de maio de 2019, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2019, 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 Alberto de Oliveira Herdy. A Ata da 
Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por unanimidade. 
O Presidente José Luiz Estefani Miranda Filho franqueou a palavra ao Pequeno 
Expediente. Fez o uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual cumprimentou 
os colegas Vereadores, saudou os amigos da capoeira Elite de Bimba que estavam os 
prestigiando e o servidor Relo. Em seguida o Vereador disse queria deixar registrada nesta 
Casa e parabenizar tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de  
Esportes pela realização do Dia do Desafio no município na data de hoje. Disse também 
que chegou a fazer uma Indicação nesta Casa pedindo para que o município voltasse a 
participar deste importante evento, onde comemora-se o Dia Mundial de Promoção e 
Incentivo a Prática de Atividade Física e que o município hoje além de atender a população 
no Centro da cidade, pôde também atender todos os alunos da rede municipal, através dos 
Projetos Mais Atividades, Projeto PELC que tiveram visitando as escolas e também as 
atividades montadas no centro da cidade pela Secretaria de Esportes. Disse que queria 
aproveitar a oportunidade, já que está na pauta a última votação do Projeto de Lei  de sua 
autoria que “Institui a Semana da Capoeira” e disser aos amigos que são representantes da 
modalidade no município, que é com muito carinho que esta Casa tem com a capoeira e que 
está falando em nome de todos os colegas Vereadores, porque já foi aprovado em sua 
primeira votação por unanimidade e que este Projeto possa elevar o trabalho dos membros 
da capoeira no município de Macuco, através da criação por Lei desta Semana que será 
comemorada na primeira semana do mês de agosto, tendo o dia três de agosto, considerado 
a partir do momento que for sancionado o Dia Municipal  da Capoeira no Município de 
Macuco. O Vereador disse que as entidades responsáveis pela modalidade e também a 
prefeitura que é o Órgão Governamental  do Município, o Poder Executivo, possam juntos 
montar uma grande programação, que os membros da capoeira possam fazer um trabalho 
que já sabem fazer, que já desenvolvem no município, mas que agora instituído por Lei, que 
é algo que os membros já tinham pedido, Mauro pela oportunidade expôs esse assunto e o 
Projeto que já foi lido nesta Casa, hoje encerra sua votação no grande expediente e tem 



certeza que todos os colegas Vereadores como na primeira votação, irão estar aprovando e 
dando também o direito de ser reconhecido e ter o espaço com uma semana de comemoração 
durante o ano, em nosso município. Disse também que pede ao prefeito para que dê apoio a 
modalidade de capoeira nesta Semana, e que acredita que as Secretarias envolvidas de 
Esporte, Cultura e Educação possam estar conforme o Projeto de Lei diz, estar envolvida 
na organização, que as Secretarias possam dar condições tanto para o Grupo  de Capoeira 
Elite de Bimba, quanto para Grupo de Capoeira Gunga do professor Castor, para que 
possam desenvolver, fazer uma grande integração, convidar outros grupos de capoeira de 
municípios vizinhos para estarem comemorando e desenvolvendo está modalidade, está arte, 
está cultura que é capoeira do município. Disse também que fica suas considerações e seu 
respeito ao trabalho dos membros da capoeira no município, concluiu. Não havendo mais 
quem 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 Projeto de Lei Nº012/19 de autoria do Vereador Diogo Latini 
Rodrigues que dispõe sobre “Institui no município de Macuco a Semana da Capoeira e dá 
outras providências” que foi a Segunda Votação, da Indicação Nº1301/19 de autoria do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº1307/19 de autoria do Vereador João 
Batista da Silva Martins e das Indicações Nº1308/19 e Nº1309/19 de autoria do Vereador 
Cássio Avelar Daflon Vieira. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da 
palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse que queria registrar a 
presença do Grupo de Capoeira Elite de Bimba na sessão e dizer que foi muito importante 
o Projeto do Vereador Diogo, que a Semana da Capoeira é muito importante no município, 
e é importante estar aprovando este Projeto. Parabenizou o Grupo de Capoeira presente e 
disse que com relação a Indicação de sua autoria, solicitando ao Executivo que coloque um 
parque infantil no Colégio do Bairro Barreira e no Colégio do Bairro Volta do Umbigo, já 
que no CIEP existe. Disse ainda que é um pedido feito por pais de alunos e professores, 
solicitando que pudesse colocar um parque para as crianças, principalmente as crianças 
menores, que são os que mais necessitam na hora do intervalo do recreio, para estarem 
brincando. O Vereador disse ainda que foi uma Indicação feita a pedidos de pais, alunos e 
professores, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande 
Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou o Projeto de Lei Nº012/19 de 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues em Segunda Discussão e Votação o qual foi 
aprovado por unanimidade. Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Única 
Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade e foi a promulgação. Em seguida 
encaminhou as Indicações Nº1301/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, a 
Indicação Nº1302/19 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins, a Indicação 
Nº1307/19 de autoria do Vereador João Batista da Silva Martins e as Indicações 
Nº1308/19 e Nº 1309/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira ao Chefe do 
Poder Executivo. Antes de encerrar a Sessão o Presidente parabenizou o Grupo de Capoeira 
Elite de Bimba que mantem a cultura da capoeira de pé, engradecendo a cultura não só do 
municipal como do país, parabenizou também o colega Vereador Diogo Latini pelo Projeto 



de Lei apresentado e disse que foi um projeto muito importante para o Município. 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 
__________________________. 
 


