Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCCLXIV Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
11 de dezembro de 2017, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos onze dias do mês de dezembro de 2017, 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,
Ederson Araújo de Souza e Romulo da Silva Oliveira. O Presidente saudou a presença do
ex-vereador Douglas Espíndola Borges e disse que ele seja bem-vindo nessa Casa. A Ata
da Sessão anterior foi colocada em Discussão e Votação o qual foi aprovada por
unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. Fez uso da palavra o
Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual saudou a presença do ex-vereador Douglas
Espindola Borges e disse que veio a tribuna justificar sua ausência na sessão anterior, pois
não estava em Macuco e não deu para chegar a tempo, concluiu. Não havendo mais quem
quisesse fazer uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente Carlos Alberto da Silva
Oliveira solicitou a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No
Grande Expediente foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº030/17 de autoria do Poder
Executivo que dispõe sobre “Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de bem público
e dá outras providências” e do Projeto de Lei Nº019/17 de autoria da Mesa Diretora que
dispõe sobre “Revoga a lei Nº745/16 que instituiu o 14º salário para os servidores da
Câmara Municipal de Macuco o quais foram a Segunda Votação, da Indicação Nº968/17
de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, da Indicação Nº984/17 de
autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e Cássio Avelar Daflon Vieira, da
Indicação Nº1010/17 de autoria do Vereador José Luiz Estefani Miranda Filho, da
Indicação Nº1011/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, do Ofício
nº001/17 do Partido Democrático Trabalhista – PDT/RJ, do Ofício nº010/17 da
Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Patrimônio Público) e dos
Convites da Secretaria Municipal de Educação. A palavra foi franqueada ao Grande
Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que antes
de falar das indicações apresentadas gostaria de parabenizar o colega Vereador José
Estefani pela indicação sobre o reflorestamento e também parabenizar o Presidente Carlos
Alberto pela preocupação e insistência com relação ao caso dos cobradores e que teve a

oportunidade de junto com os demais colegas estarem assinando ofícios e fazendo
solicitações, então o parabeniza mais uma vez pela preocupação e por estar resolvendo esse
caso, porque continua tendo os mesmo problemas com os usuários de transportes públicos
com relação a atraso, principalmente com a linha Macuco/Nova Friburgo que está tendo
mais uma hora de viagem devido a essa retirada de cobrador. Disse com relação a
indicação Nº1011/17 sabe que o Parque Aquático Municipal que é a piscina semiolímpica
no CIEP Municipalizado no Bairro Reta e que deixou para fazer essa indicação nesse
momento porque é o período que as crianças vão entrar de férias escolares e as atividades
serão paralisadas nesse início de festejos de final de ano para início de janeiro, então seria
um momento ideal para que pudessem estar realizando esse reparo e pintura e que
realmente essa manutenção não é por descaso ou por esquecimento desse local e sim pela
grande utilização de crianças e adolescentes que praticam esporte nos projetos esportivos,
projetos também voltados a Secretaria de Educação, Terceira Idade. Disse que está
falando isso porque teve a oportunidade de quando Secretário de Esporte acompanhar esse
trabalho que vem sendo feito lá até hoje e esse desgaste sempre acontece, então é nesse
período que tem que ser feito essa manutenção para que quando se iniciar o ano as
atividades possam retomar e aproveitar a estação do verão até porque a piscina ainda não
é térmica e é nesse período de alta temporada que as garotadas participam e frequentam
esse projeto. Disse que sabe que além de inclusão social, esportiva é também um projeto
que trabalha criança para recuperação de doenças como bronquite, asma, e até
recuperações de tratamento fisioterápico, enfim, e a terceira idade que utiliza para a
prática de hidroginástica e os adultos também que fazem esse uso. Disse que fica aqui seu
pedido ao Prefeito para que ele dê uma atenção também a essa área nesse período de férias
escolares. O Vereador disse também com relação a outra indicação que assina junto com o
vereador Cássio Daflon solicitando que seja reajustado o salário dos professores da rede
municipal equiparando ao piso nacional e que todos são sabedores que o Município de
Macuco possui o Plano de Cargo de Carreira e Remuneração do Magistério Municipal
desde o ano de 2005 e esse plano em 2011 ele teve algumas alterações em alguns artigos e
em 2012 ele teve um reajuste de salário dos servidores e dentro desse reajuste tem uma
tabela onde de acordo com o nível de formação, se é normal ou pós-graduado, não só
professor como pedagogo tem sua escala referente ao tempo que tem de matrícula no
Município. Disse que como professor de Educação Física, não da rede municipal de
ensino, mas que sempre será defensor dessa classe, uma classe que é importante para as
crianças principalmente que utilizam as Escolas Municipais, utilizam a Creche Municipal
que por sinal tem um quadro de professores muito bom no Município de Macuco e devido
a essa defasagem, devido a essa Lei Federal que é chamado Lei do Piso 11.738/2008, disse
que estão aqui apresentando essa indicação pedindo ao Prefeito que faça esse estudo e que
seja reajustado, até porque acha que Macuco tenha recebido como outros Municípios que

já receberam uma notificação do Ministério Público pedindo para que esse reajuste, essa
equiparação ao piso nacional seja feito, então como estão terminando o ano letivo isso é
uma coisa que não deveria e que talvez no meio do ano letivo seria muito complicado e até
com relação a parte financeira da Secretaria de Educação, como também estarão findando
o ano e iniciando um novo ano letivo, que isso possa ser olhado com muito carinho porque
os professores possam ter esse reajuste. Disse que esse plano desde 2012 que não é
reajustado, que já tem cinco anos com esse salário e com isso possam estar ai valorizando
os profissionais de Macuco e conforme disse em um dos parágrafos da justificativa em sua
indicação, que o professor exerce uma profissão muito importante no Município e que ele
além de dar aulas, aplicar e corrigir provas, é uma profissão que exige muito esforço,
preparo, conhecimento, pesquisa, tempo e dedicação, mas que requer muito compromisso e
comprometimento com que lhe é proposto, até porque além de ser um grande transmissor de
conhecimento lida com muitas crianças dentro de uma sala de aula e isso faz que todo
servidor tenha seu reconhecimento e sua remuneração de forma adequada e de acordo com
as leis que deve ser cumpridas. Disse que fica aqui sua indicação e que faz esse pedido
junto com o colega vereador Cássio Daflon e que acredita que todos os colegas estejam
cientes desse assunto e que o Município não espere ser notificado pelo Ministério Público
para que esse aumento possa chegar aos professores e pedagogos. Disse que inclusive no
meio do ano fez uma indicação pedindo reajuste para os pedagogos que estavam realmente
defasados e no plano de cargo de salário existia um erro na época que foi feito e aprovado,
faltou também dar uma condição ao pedagogo que já poderia aproveitar se caso for fazer
essa alteração e que seria bom que incluísse também o pedagogo numa das vantagem do
plano e que ele possa também ser atendido e ser corrigido com relação a esse erro que
quando fizeram o plano passou despercebido e esqueceram do pedagogo em um dos
parágrafos desse plano, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon
Vieira o qual saudou a presença do ex-vereador Douglas Espíndola Borges e disse que veio
a tribuna para reconhecer a importância da indicação Nº968/17 apresentada pelo
Presidente Carlos Alberto onde há um tempo atrás tiveram a oportunidade de estarem se
enterrando desse assunto, dessa necessidade quanto aos munícipes e que tiveram
conhecimento que tem pessoas que trabalham em Nova Friburgo e hoje elas estão tendo
que sair de casa duas horas antes para estarem cumprindo o horário para chegarem no
serviço. O Vereador disse que sugeri que logo no retorno do período de recesso parlamentar
para que peguem firmes como pegaram com relação aos lacticínios e outros assuntos que
tiveram sucesso nessa questão. Disse que acha até que o presidente já tinha sugerido que se
fizesse um fórum, uma discussão com os interessados, com as empresas de ônibus que
prestam esses serviços, que assim que voltarem do recesso poderiam estar pegando firme
nesse assunto. Disse que gostaria também de parabenizar o vereador José Estefani pela
indicação quanto a preocupação com a margem do Rio Macuco, que é importante e que

tem que verem esses espaços onde não tem construções e que sejam feitos dessa forma como
o colega Vereador apresentou e que acha de suma importância. Disse que gostaria também
de parabenizar o Vereador Diogo Latini pela indicação com relação a manutenção da
piscina, que é de uso dos alunos e que é uma piscina que é referência para a população de
Macuco e também que gostaria de falar sobre a indicação quanto a remuneração dos
professores. Disse que todos são sabedores que o professor tem a direção do Ministério da
Educação, são Diretrizes que o Ministério traça e o professor ele tem que cumprir e não
tem outra forma, mas todos sabem que extracurricular o professor tem obrigações e um
papel muito importante na formação dos indivíduos, então acha que qualquer
reconhecimento e que entendem o período difícil e sabem da dificuldade que os Municípios
atravessam, mas esse reconhecimento todo esforço é válido e que tem que ter todo esforço
quanto a isso. Disse que essa lei do piso depois que ela foi votada, sancionada e colocada
em prática o Município de Macuco só pôde estar participando até 2012, de 2012 para cá
Macuco não teve mais como estar cumprindo essa lei, então pede um carinho e entendem o
período difícil mais acha que tem que ser discutido e tem que ser olhado de uma forma para
que seja resolvido, alguma satisfação tem que dar a classe em relação ao que eles têm
direito adquirido por lei. Disse que fica aqui solidário também ao Vereador Diogo Latini e
aos outros Vereadores que tem também certeza quanto ao atendimento e que fica a sua
preocupação quanto a isso, espera que possam ser chamados, ouvidos todos para verem o
que pode ser feito quanto a isso, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da
palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira agradeceu as
palavras dos colegas Vereadores Cássio Daflon e Diogo Latini e disse que só para
acrescentar e enaltecer a indicação que apresentou, explicou que foi reivindicações de
munícipes de Macuco como também de outros municípios, porque ficou uma coisa difícil
para o pessoal que trabalha fora estar usando esses ônibus e pagando caro uma passagem e
que acha que é até falta de respeito com essas pessoas. Disse que já fizeram um ofício e que
foi encaminhado através do Vereador Alberto Herdy para um Deputado amigo do
Vereador para que esteja ajudando quanto a isso e acha que é válido assim que retornarem
do recesso estarem fazendo a audiência o qual haviam conversado, não só com pessoas
aqui de Macuco mais também com outros Prefeitos e Câmaras de outros Municípios,
enfim, com todos os interessados para que solucionem esse problema o mais rápido
possível. Disse que como foi citado pelo colega, que batalharam com a questão dos
lacticínios e conseguiram e ficou provado que se todos se unirem vão conseguir isso
também. Parabenizou a todos quanto as indicações apresentadas e disse quanto a questão
do reajuste para os professores que já conversou com o Prefeito sobre isso há um tempo e
pelo que ele disse ele se comprometeu em estar reajustando esse salário agora a partir do
início do ano, mas cabe também estarem procurando o Prefeito e buscarem uma conversa
mais ampla sobre o assunto. Disse que gostaria de saudar e agradecer a presença do amigo

ex-presidente dessa Casa Wildimar Faria, concluiu. Em seguida o Presidente passou para
a Ordem do Dia. Colocou o Projeto de Lei Nº030/17 de autoria do Poder Executivo em
Segunda Discussão e Votação que foi aprovado por unanimidade. Colocou a Redação
Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação que foi aprovado por
unanimidade e foi a sanção. Em seguida colocou o Projeto de Lei Nº019/17 de autoria da
Mesa Diretora em Segunda Discussão e Votação que foi aprovado por unanimidade.
Colocou a Redação Final do referido Projeto de Lei em Única Discussão e Votação que foi
aprovado por unanimidade e foi a sanção. Em seguida encaminhou ao Chefe do Poder
Executivo as Indicações Nº968/17 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira, a Indicação Nº984/17 de autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e
Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação Nº1010/17 de autoria do Vereador José Luiz
Estefani Miranda Filho e a Indicação Nº1011/17 de autoria do Vereador Diogo Latini
Rodrigues. Deferiu o pedido do Ofício nº001/17 do Partido Democrático Trabalhista –
PDT/RJ o qual o Presidente do Partido Cássio Avelar Daflon Vieira pediu o espaço dessa
Casa para a realização da convenção do referido partido que será realizado no dia 15 de
dezembro no período de 9h as 12h. 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
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a
presente
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Presidente___________________________
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Secretário__________________________.

