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Ata da DCCCXXIII Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
29 de maio de 2017, às 18h00 min,                                                                                                                                                      
Na forma regimental; 
                                                                     
Aos vinte e nove dias do mês de maio 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. Ausente o Vereador Ederson Araújo de Souza. 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 no Pequeno Expediente o Vereador 
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que usa a tribuna hoje e que os colegas vereadores e até ele 
tem feito várias indicações e que o Prefeito esteve aqui na oportunidade esclarecendo algumas, 
algumas já realizadas e outras ainda não. Disse que só queria aproveitar a oportunidade porque 
listou algumas das que fez e que tiveram algum atendimento, então é importante também estar 
agradecendo, porque como representa o povo nessa Casa de Leis acha importante também dar 
ciência ao trabalho que tem sido feito. Disse ainda que só para justificar a indicação Nº781/17 
da roçada da beira da pista no final da Avenida José Malaquias no Bairro da Reta já foi 
realizado, a colocação da Guarda Municipal na entrada da Rua Carlos Badini Junior no Bairro 
Santos Reis no horário escolar foi também realizada com a indicação Nº860/17, outra indicação 
que fez junto com a assinatura do Presidente e dos colegas vereadores Alberto Herdy e Romulo 
da Silva concedendo transporte aos alunos do pré-vestibular do CEDERJ também já foi 
realizado, o reparo da camada asfáltica na Rua Manoel Pinto da Fonseca no Bairro Paraíso 
através da indicação Nº839/17 foi realizado e o retorno das aulas de treinamento funcional 
através da indicação Nº793/17 também já foi realizado e que tem uma indicação que fez 
pedindo a instalação de bebedouro nas quadras do Município, indicação Nº774/17, disse que 
ontem teve a oportunidade de estar na quadra do Macuco Rural Park em um jogo da Escolinha 
do Leo Moura e a oportunidade que já tiveram é de ver essas crianças usando esses bebedouros 
nessa atividade, então é importante destacar e espera que essa indicação possa ser concluída que 
na quadra da Barreira também precisa, na quadra da Volta do Umbigo que tem até um projeto 
acontecendo lá e também no Maracanãzinho no Bairro Santos Reis. Disse que então acha que 
tem de estar aqui também agradecendo por ter essas indicações atendidas. O Vereador disse 
ainda que também gostaria, porque ontem foi cobrado por um morador do Bairro Volta da 
Ferradura e que tomou conhecimento na Casa que o Vereador Cássio fez uma indicação e que o 
deu até uma cópia, indicação Nº803/17 onde ele solicita recuperação do primeiro poço no Bairro 
Volta da Ferradura. Disse que teve um pedido de um morador do bairro e que esteve 
participando de um evento do Clube dos Impossíveis na parte da tarde e que gostaria de pedir 



aos colegas vereadores que o ajude também para que o Prefeito possa fazer com que esse poço 
volte a funcionar, porque a quantidade dele lá é muito maior que do outro poço que está em 
funcionamento hoje, então acredita que em breve esse poço possa estar funcionando, porque pelo 
que soube segundo os moradores já existe a bomba e o poço, o poço só precisa fazer uma 
recuperação nele para que possa estar aí funcionando normalmente. O Vereador disse que só está 
usando o Pequeno Expediente para poder estar agradecendo algumas indicações do qual fez nos 
últimos meses, concluiu. Fez uso no Pequeno Expediente o Vereador João Batista da Silva 
Martins o qual disse que veio a tribuna parabenizar a Associação de Moradores do bairro Volta 
do Umbigo o qual no dia 28 de maio realizou um grande evento em comemoração ao Dia das 
Mães, foi um trabalho muito bonito realizado no bairro. Disse ainda que gostaria também de 
agradecer o Jornal O Macuco que esteve presente cobrindo o evento e aproveitou a oportunidade 
e agradeceu o amigo Bruno Herdy que no dia do evento conseguiu o ajudar no último momento. 
Disse que foi uma grande festa realizada no bairro da Volta do Umbigo, concluiu. Fez uso da 
palavra o Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que veio a tribuna para endossar e 
reforçar sobre a questão do poço na Volta da Ferradura e agradecer ao Presidente Carlos Alberto 
e Vereador Diogo Latini por ajudar a solucionar essa questão. Disse que se preocupa porque está 
chegando um período onde a água fica escassa e com certeza ela diminui a vazão e então vem o 
problema dos anos seguintes de falta d’água. Disse que tem toda a infraestrutura já pronta, 
concluída com bomba colocada, perfuração que se hoje tivessem oportunidade de fazer outro poço 
não teriam autorização do órgão competente para fazer aquela perfuração já que é um poço de 
80 metros ou mais de profundidade. Disse que está aí reforçando o pedido e que sabe da 
dificuldade que fica aquela comunidade com a falta de água e que também deveriam organizar a 
distribuição de água porque tem moradores que usam e abusam do fornecimento de água e que 
através do Município possam fazer uma distribuição mais justa naquele bairro. Disse também 
que na próxima sessão vai listar umas indicações que também já foram atendidas e vai vir 
também agradecer, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no 
Pequeno Expediente, o Presidente Carlos Alberto da Silva Oliveira disse que gostaria de pedir 
desculpas as colegas vereadores por ter se esquecido de avisar da audiência pública, que teve uma 
manhã um pouco atordoada e não deu para passar para os colegas, mas que não foi nada de 
maldade, não foi nada para que ninguém viesse não, foi uma audiência da Secretaria de Fazenda 
e de antemão está se desculpando pelo acontecido. Disse também que queria deixar registrado e 
parabenizar o Diretor de Turismo o amigo Maurício Goes pelo belíssimo desfile da Garota 
Macuco 2017, disse que foi uma coisa brilhante, um grande espetáculo e também parabenizar o 
Prefeito por ter dado autorização para que seja resgatado esse desfile. Disse que gostaria também 
de parabenizar o pessoal do Clube do Cavalo, através do amigo Mário Mecânico pela brilhante 
festa realizada ontem no Macuco Rural Park, disse que teve a oportunidade de estar lá junto 
com eles e viu que teve muita criança participando, muitas mulheres, muitas pessoas de outros 
Municípios e muita participação do pessoal de Macuco e que é bom enfatizar isso, concluiu. Em 
seguida solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura do Parecer Favorável referente ao Projeto de Lei Nº005/17 de 
autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Institui a Semana Municipal da 



Juventude”, do Projeto de Lei Nº006/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que 
dispõe sobre “Dá nome a logradouro Público Municipal, conforme especifica”, do Projeto de Lei 
Nº007/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira que dispõe sobre “Passa a 
Denomina-se de Evaldo Nascimento, a Rua Projetada L situada entre as Quadras 08 e 09, que 
se inicia na Rua Wilma Teixeira Boaretto e se encerra na Rua Devair Miranda Montechiari, no 
bairro Glória”, da Indicação Nº804/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, da 
Indicação Nº877/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, da Indicação Nº878/17 de 
autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, do Ofício Nº004/17 da Secretaria Municipal de 
Administração (Departamento de Patrimônio Público) e do Comunicado NºCM40751/2017 do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A palavra foi franqueada ao Grande 
Expediente. Fez uso da Palavra no Grande Expediente o Vereador Diogo Latini Rodrigues o 
qual disse que voltando a essa tribuna gostaria de justificar a indicação que a Secretária acabou 
de ler onde pede ao Prefeito que altere o art. 25 da Lei Nº302/05. A Lei Nº302/05 foi a Lei que 
criou em 2005 o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público e Municipal e esse 
plano ele em todo o momento fala com relação aos professores e pedagogos do Município de 
Macuco que trabalha na rede municipal de ensino e analisando esse plano e tendo contato com os 
pedagogos do Município foram estudando, porque em 2011 essa lei teve uma alteração em um 
dos seus artigos onde ela alterou a porcentagem de gratificação dos professores e em 2012 ela 
reajustou alguns vencimentos e remunerações dos servidores do plano, mas estudando a fundo 
esse plano vê que, não sabe se foi descuido na época, mas ele para ser montado foi citado 
professor e pedagogo e na hora de dar a vantagem no item vantagem na subsessão 02 (dois) com 
relação às gratificações o pedagogo foi excluído, então para fazer uma correção acredita que o 
Prefeito e a Secretária de Educação vai entender essa indicação que está encaminhando e que em 
breve tem certeza que vai receber aqui um projeto de lei pedindo essa alteração para que possam 
aqui estar “corrigindo”uma coisa que não foi percebido em 2005 mas acha que é importante 
corrigir já no momento que apresenta e descobre essa alteração. Disse que sabe que o Prefeito até 
gratifica os pedagogos que são três no Município hoje, então teoricamente não teria impacto se 
ele pudesse estar aí dando uma segurança maior pedindo alteração dessa lei para que os 
profissionais da pedagogia trabalhassem com segurança, até porque pode não ter essa segurança 
que às vezes em um momento de crise de que ter corte de gratificação e esses profissionais serão 
atingindo. Disse que dificilmente o professor trabalha sem o pedagogo e o pedagogo trabalha sem 
o professor, então são duas profissões que teoricamente estão ligadas e como tem aí essa 
oportunidade do Município de Macuco ter esse Plano de Carreira e Remuneração desse 
magistério público de também estar corrigindo isso. Disse ainda que fica aqui seu pedido e pede 
aos colegas vereadores que na oportunidade que tiverem possam estar reforçando, estar 
defendendo esse setor, essa área do servidor público e que fica muito honrado de estar indicando 
essa indicação até mesmo por fazer parte da Comissão de Educação daqui da Câmara, porque o 
Município tem um trabalho muito sólido na educação, trabalho muito bom e que precisam 
manter e continuar valorizando esses profissionais que trabalham com nossas crianças no dia a 
dia, então é importante acrescentar essa justificativa e na oportunidade que a Secretária leu a 
indicação todos puderam ouvir as Ns funções que o pedagogo exerce dentro de uma unidade 



escolar, dentro da própria Secretaria de Educação então isso é importante valorizar. Disse que 
gostaria desde já contar com o apoio dos colegas reforçando esse pedido também ao Prefeito e 
agradecendo também a presença de pedagogos que fazem parte do quadro de servidores públicos e 
que são profissionais que trabalham e exercem uma grande função dentro da nossa comunidade, 
dentro de nosso Município. Disse ainda que fica aqui a justificativa com relação a essa indicação 
e tem certeza que em breve vai estar aqui recebendo esse Projeto de Lei do Executivo pedindo 
essa alteração para que possam simplesmente dar segurança para que esses profissionais possam 
trabalhar conforme o plano determina, concluiu. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva 
Oliveira o qual disse que gostaria de parabenizar o Vereador Diogo Latini pela indicação e que a 
educação é à base da vida e não existe um profissional hoje que não passou pela mão de um 
professor e, no entanto estão invertendo esses valores, não tem cuidado desses professores, das 
pessoas responsáveis pela educação. Disse ao Vereador Diogo que acha que estão no caminho 
certo e mais uma vez parabenizou o Vereador pela indicação, concluiu.  Fez uso da palavra o 
Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira o qual disse que confessa que esperou muito por esse 
momento aqui na Câmara de poder fazer essa homenagem a Sr. Evaldo. Disse que Sr. Evaldo 
talvez até pela idade muitos de nós não puderam acompanhar o que foi feito por ele quando 
Macuco era vila e depois Distrito, disse que ele teve a oportunidade de estar representando 
Macuco como Vice-Prefeito do Município de Cordeiro do antigo Distrito Macuco, ele com sua 
preocupação, Sr. Evaldo era proprietário de propriedade no antigo Distrito e seu irmão Sr. 
Elinto o qual disse que teve a oportunidade também de fazer uma homenagem colocando nome 
em uma rua e que se sente muito orgulhoso de ter essa oportunidade de estar aqui falando do Sr. 
Evaldo Nascimento. Sr. Evaldo em um período que Macuco não tinha a Cooperativa e 
produtores não tinham onde colocar, na época que engordava o boi na região, não tinha onde 
colocar e ele foi o pioneiro em levar o boi gordo daqui para ser abatido no matadouro de 
Gramacho, São João do Meriti, Santa Cruz e na maioria das vezes tocados, saía a boiada daqui 
tocada, então ele foi um pioneiro nisso e acredita que a nova geração não pode presenciar isso, 
mas disse que sempre escutou isso de pessoas idôneas, pessoas que tinham um carinho e amor por 
Macuco, que colaborou muito pelo nosso hoje Município. Disse ainda que fica aqui seu carinho e 
lembrança sobre essa pessoa que serve de exemplo para sua geração e gerações futuras e que é à 
maneira de reconhecimento de uma pessoa que deixou seu suor aqui em Macuco.  O Vereador 
disse ainda que quer falar sobre sua indicação, sobre os serviços dos Correios, que está prestes a 
ser vendido, sair do Poder Público para ser uma empresa privada, acha que não podiam deixar de 
atender parte do Município que são pequena, poucas coisas, poucas ruas que ainda não são 
atendidas, mas tem que ter preocupação quanto a isso, acredita que quanto ao bairro da Glória já 
podem quase que falar que a dificuldade que teria sobre nome de logradouros, hoje já pode dar 
isso como solucionado, temos aqui a preocupação de vários colegas de colocar o nome e isso 
dentro de poucos dias vai ser solucionado e quanto ao bairro da Volta da Ferradura também 
sobre o nome do logradouro isso não se discute mais e acha que todas as ruas lá têm nomes e falta 
agora identificação de residência para os moradores daquela localidade terem o mesmo direito que 
tem em rua e bairro do Município de Macuco. Disse que quer também parabenizar o Vereador 
Diogo Latini pela indicação e dizer que é com esse reconhecimento é que se faz justiça. 



Parabenizou mais uma vez o Vereador, parabenizou os profissionais presentes e disse que tem 
certeza que vai presenciar esse reconhecimento por parte do Executivo e por parte da Secretária 
de Educação e o que for do alcance dos colegas e seu em estar ajudando quanto a isso. Disse 
também que existem outras classes que precisam ter esse reconhecimento para poder fazer justiça 
quanto ao serviço prestado desses profissionais ao Município, disse que esses dias mesmos 
puderam ver a preocupação do Presidente dessa Casa quanto à classe dos motoristas que deviam 
ter uma diária que pudesse estar à altura do serviço prestado por eles, isso é reconhecimento, isso 
se faz justiça e quanto ao Vereador Diogo Latini, quanto aos pedagogos, profissionais da 
educação têm outras classes também que ouve um esquecimento e que não está aqui buscando 
culpa de ninguém, mas está aqui para reconhecer esse erro e dar a oportunidade das pessoas terem 
justiça quanto ao salário, quanto ter o reconhecimento por parte do Município, concluiu. Fez 
uso da palavra o Vereador João Batista da Silva Martins o qual disse querer parabenizar o 
Vereador Diogo Latini pela indicação e acha como disse o Vereador Romulo estamos no caminho 
certo, cada um fazendo seu trabalho e todos dando total apoio e que tem certeza que o Prefeito 
junto com a Secretária de Educação vai atender essa indicação, concluiu. Não havendo mais 
quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o Presidente Carlos Alberto da 
Silva Oliveira passou para Ordem do dia. Colocou o Parecer Favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº005/17 de autoria do Vereador 
Diogo Latini Rodrigues em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por unanimidade. 
Colocou o Projeto de Lei em tela em Primeira Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade e foi a Segunda Votação. Em seguida encaminhou a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação os Projetos de Lei Nº006/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e 
o Projeto de Lei Nº007/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. Encaminhou a 
Indicação Nº804/17 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação 
Nº877/17 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº878/17 de autoria do 
Vereador Júlio Carlos Silva Badini 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__________________________.                        


