Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata CMXLVII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
03 de abril de 2019, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos três dias do mês de abril 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. Ausentes os Vereador Alberto de Oliveira Herdy e Ederson Araújo
de Souza. 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 uso da palavra o Vereador Romulo da Silva Oliveira
o qual veio a tribuna agradecer o Prefeito Bruno Boaretto, a Secretaria Municipal de Obras
e a todos os colaboradores pela limpeza que fizeram na rua que se estende ao longo do
Coleginho no bairro Barreiro, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini
Rodrigues o qual disse que gostaria de deixar registrado que o Município já começou a
receber os equipamentos das academias ao ar livre e que gostaria de deixar seu agradecimento
registrado em Ata ao Ex-Deputado Federal Marco Antônio Cabral que foi o autor da
emenda parlamentar que atendeu o município com os aparelhos. Disse que na verdade são
seis academias que serão instaladas no município e que já tive em outra oportunidade
falando, mas gostaria de deixar registrado esse agradecimento ao Ex-Deputado e também
parabenizar o Prefeito por fazer com que esse recurso chegasse ao município e as coisas
andasse na forma legal para que em breve possam estar instalando para a população estar
podendo utilizar os aparelhos, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o 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
Nº016/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “A estrutura e reorganização da
Assessoria Jurídica do Município de Macuco, Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências”, do Projeto de Lei Nº017/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre
“Altera a Lei Municipal Nº703/15/18, criando novo piso salarial para os cargos de agente
comunitário de saúde e de agente de endemias, e dá outras providências”, do Projeto de Lei
Nº002/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues que dispõe sobre “Inclui no
Calendário Oficial do Município o auto de Natal da Associação Musical São João Batista
de Macuco” que foi a Segunda Votação, da Indicação Nº1263/19 de autoria do Vereador
Cássio Avelar Daflon Vieira, da Indicação Nº1264/19 de autoria do Vereador Diogo Latini
Rodrigues e da Indicação Nº1265/19 de autoria do Vereador Carlos Alberto da Silva

Oliveira. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador
Carlos Alberto da Silva Oliveira o qual disse que gostaria enfatizar um pouco mais sobre o
Anteprojeto de Lei que apresentou. Disse que em conversa com o Prefeito e com o pessoal
do Departamento Pessoal da Prefeitura, onde está acontecendo um estudo para que se
melhore a diária não só dos motoristas mais de todos os funcionários, então tinha feito o
Anteprojeto em 2017 pedindo a mudança da Lei de 2014, mas não foi atendido na época,
então fez o Anteprojeto pensando na categoria motorista, mas que isso abrange todos os
funcionários, porque não é só motoristas que viajam, mas também funcionários que fazem
cursos, vão em reuniões. Disse que acha que é fundamental para que as pessoas, os munícipes
e funcionários tenham uma valorização maior, principalmente na categoria motorista, pois
vê defasagem de salários em diárias. Explicou que o motorista que faz uma viagem para o
Rio de Janeiro saindo duas e meia da manhã e chegando em torno das vinte horas está
recebendo em torno de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) em trinta, quarenta, quarenta e
cinco dias. Disse também que vai levar a Prefeitura e vai estar conversando com Túlio para
que se inclua também num tempo menor para que essas diárias sejam pagas, porque acha
que não adianta a pessoa viajar hoje e receber daqui a trinta, quarenta dias, que poderiam
estudar para que seja semanal, quinzenal, enfim, estudar um meio para essa diária sair mais
rápido para o funcionário. Disse que crê que o valor que mencionou no Anteprojeto seja
justo, mas não sabe qual valor que o pessoal da prefeitura vai chegar e que vai se informar,
mas torce que o valor seja bem maior que mencionou no Anteprojeto, mas se chegar a esse
valor vai estar de bom grado, pois toda a categoria de motorista vai ficar satisfeito. Disse
que hoje está como Vereador, mas se inclui nessa categoria por ser motorista concursado e
tem que estar buscando o melhor por essa categoria, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador
Diogo Latini Rodrigues o qual disse que voltou a tribuna para primeiramente saudar a
presença do Maestro Sr. Polbel da Associação São João Batista, num dia que terão a
segunda votação do Projeto de Lei voltado para a entidade o qual pediu os colegas
vereadores em sessões anteriores e já explanou sobre o projeto, que inclui no calendário o
evento do Auto de Natal apresentado pela associação, que por sinal é um trabalho brilhante
no município. O Vereador disse também que gostaria de acrescentar com relação a Indicação
que apresentou, que no dia 02 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização
sobre o Autismo e as vezes, não vê particularmente nenhuma movimentação por parte de
nenhuma secretaria do município em estar fazendo campanha sobre o tema citado, então
está pedindo que se realize a campanha de conscientização sobre o autismo no município e
que deem ênfase principalmente as escolas, as comunidades dos bairros, igrejas, associação
de moradores, porque na verdade muitas vezes precisamos entender o que é o autismo para
poder lidar com uma pessoa que é autista. Disse ainda que o que precisam é entender primeiro
o que é o autismo para poderem dar respeito, carinho e dignidade a pessoa que nasceu com o
problema psiquiátrico e vai herdar para o resto de sua vida, então a pessoa que tem autismo
não é diferente de ninguém, só que também não podem exclui-los do meio, exclui-lo da
sociedade, ele tem que ser incluído em todas as repartições como escolas, projetos esportivos
e culturais. Disse que o que deixa para todos os colegas que sirvam de reforço e apoio para

essa campanha e que a prefeitura possa estar realizando a campanha no município, talvez
esse ano ou no próximo ano no dia em que se comemora o dia mundial do autismo, mas assim
como todo o autista deve ser respeitado e inserido no meio social e é dever de todos
trabalharem por respeito e inclusão. Disse que fica o seu apelo a Secretaria Municipal de
Educação para que realize em parceria a campanha de conscientização sobre o autismo no
município que é muito importante. Pediu aparte o Vereador Romulo da Silva Oliveira o
qual parabenizou os Vereadores Diogo Latini Rodrigues e Carlos Alberto da Silva Oliveira.
Disse que inclusão é muito importante e que a inclusão com relação ao autismo quanto mais
cedo conscientizar as crianças, as pessoas que todos são iguais independente de problemas é
fundamental e a escola é o caminho mais perfeito para chegar nesse nível, pois as crianças
estão lá com a mente vazia, com bastante espaço para introduzirem esse conhecimento para
que no futuro possam ser pessoas melhores, concluiu. Voltou a palavra para o Vereador
Diogo Latini Rodrigues o qual justificou que disse que não viu campanha nenhuma
realizada no município pelo Poder Público e ressaltou que a escola Balão Mágico no dia 02
de abril realizou uma atividade sobre a Conscientização do Autismo e gostaria de deixar
registrado, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Grande
Expediente o Presidente passou para Ordem do Dia. Encaminhou o Projeto de Lei
Nº016/19 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e Redação
e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Encaminhou o Projeto de
Lei Nº017/19 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde
e Assistência Social. Em seguida colocou o Projeto de Lei Nº002/19 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. Encaminhou a
Indicação Nº1263/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira, a Indicação
Nº1264/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues e a Indicação Nº1265/19 de
autoria do Vereador Carlos Alberto 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
__________________________.

