
 
 
Estado do Rio de Janeiro 
Câmara Municipal de Macuco 
Poder Legislativo 
 

Ata CMLI da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
17 de abril de 2019, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos dezessete 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. Presentes todos os Vereadores. 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 Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de deixar seu 
agradecimento a Secretaria responsável pela roçada e limpeza que está acontecendo nas 
margens do rio Macuco na altura do bairro Nova Macuco o qual está sendo atendido 
através da indicação Nº254/19 que apresentou na semana passada nessa Casa e desde já 
gostaria de deixar seu agradecimento ao Prefeito Bruno Alves Boaretto e a toda Secretaria 
envolvida nesse trabalho. O Vereador também de acordo com o Regimento Interno da Casa 
em seu artigo 206, parágrafo 2º, inciso II, pediu dispensa de leitura da matéria do Projeto 
de Lei Nº020/19 do Poder Executivo, concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer o 
uso da palavra no Pequeno Expediente o Presidente colocou o Requerimento Verbal do 
Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual pediu dispensa de leitura da matéria do Projeto de 
Lei Nº020/19 do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o qual foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou a Secretária Geral para que fizesse a leitura 
do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura dos Pareceres Favoráveis 
das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização Financeira referente ao 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”, dos Pareceres 
Favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte 
e Lazer referente ao Projeto de Lei Nº018/19 de autoria do Poder Executivo que dispõe 
sobre “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$127.500,00 no orçamento do 
município no exercício de 2019”, do Projeto de Lei Nº020/19 de autoria do Poder Executivo 
que dispõe sobre “As Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2020 e dá outras 
providências”, do Parecer Favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
referente ao Projeto de Lei Nº004/19 de autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e 



João Batista da Silva Martins que dispõe sobre “Dá nome a Academia ao Ar Livre neste 
Município e dá outras providências”, da Indicação Nº1261/19 de autoria do Vereador 
Alberto de Oliveira Herdy, da Indicação Nº1274/19 de autoria do Vereador Júlio Carlos 
Silva Badini, da Indicação Nº1275/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira 
e da Indicação Nº1276/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues. A palavra foi 
franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra o Vereador Diogo Latini Rodrigues 
o qual disse que voltou a tribuna para esclarecer sobre a indicação que apresentou o qual 
pede uma revisão e atualização no pagamento de adicional noturno e de insalubridade dos 
funcionários do Pronto Atendimento. Disse que é só para esclarecer e deixar bem claro que 
não está dizendo que o município não paga esse benefício, o município paga, só pede que 
faça uma revisão e atualização, porque uns recebem e outros não adicional noturno da 
mesmo função de trabalho de plantonistas e o mesmo acontece com quem recebe 
insalubridade também. Disse que pede, porque as vezes o servidor foi desviado para o setor 
em época diferente e acabou não se corrigindo isso na relação do recurso humano. Disse que 
sabe que o profissional de adicional noturno só pode receber o benefício aqueles profissionais 
que trabalham no período da noite, então talvez um auxiliar de serviços gerais que 
trabalhava durante o dia de segunda-feira a sexta-feira não tem direito a esse adicional 
noturno, mas de repente foi deslocado de uma secretaria para outro, indo trabalhar no 
Pronto Atendimento e não consta no benefício do funcionário esse adicional e conforme foi 
explicado na justificativa esse adicional só é pago no período das vinte e duas horas até as 
cinco horas da manhã, então pede que faça uma revisão e atualização para que todos os 
funcionários do setor tenha igualdade nos direitos e que fica a sugestão ao setor de recurso 
humano da Secretaria de Administração para que faça essa revisão e atualização para que 
todos os servidores do Pronto Atendimento Municipal tenham os benefícios adicionais por 
igualdade, concluiu. Fez uso da palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse 
que fosse pedido ao Prefeito para que olhasse com carinho a rua que vem pedindo há algum 
tempo, que já é o segundo ano que pede, para que deem uma olhada nessa rua, pois a rua 
está com muita lama e que parece que estão jogando esgoto dentro da água pluvial, então 
gostaria que o Prefeito pedisse ao Secretaria de Obras que passasse na rua e desse uma 
olhada, haja visto que tem bastante tempo que não passam por lá, que talvez estejam muito 
ocupados vendo outras coisas, mas que poderiam fazer uma força e passar lá, pois está 
aglomerando água de esgoto num canto onde o quebra-molas não funciona, a água está 
retendo e com isso os moradores estão ficando chateados e pedindo que o Poder Público olhe 
com carinho, porque está tendo muito proliferação de ratos e baratas ficando muito 
complicado e poderiam olhar. Explicou que em outro dia fizeram uma manutenção na pista 
colocando os paralelos mais deixaram o barro no meio da rua, a pessoa que fez a manutenção 
não tirou o barro do meio da rua e simplesmente foi embora e não voltou e aquilo virou uma 
lama, um murundu e os moradores tendo que passar por cima, porque não custava nada 
tirar, que a pessoa que fez a manutenção era só jogar no canto para depois o pessoal que 
recolhe entulho fosse e tirasse. Disse que acha que falta um pouco de boa vontade de alguns 
trabalhadores para fazer a coisa funcionar, não é só o Prefeito fazer, o Prefeito delega 



posições e a pessoa tem que executar, então que faça devagar mais faça bem feito. Disse 
ainda que clamam por serviços de qualidade, pois não adianta fazer na rapidez e não fazer 
bem feito, concluiu. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no Grande Expediente 
o Presidente passou para Ordem do Dia. Colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira referente ao Projeto de Lei Nº016/19 de autoria do Poder Executivo em Única 
Discussão e Votação o quais foram aprovados 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 colocou os Pareceres Favoráveis das Comissões de 
Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira e Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer referente ao Projeto 
de Lei Nº018/19 de autoria do Poder Executivo em Única Discussão e Votação o quais 
foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de Projeto de Lei em Regime de Urgência 
colocou o Projeto de Lei em Tela em Única 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 o Projeto 
de Lei Nº020/19 de autoria do Poder Executivo as Comissões de Constituição, Justiça e 
Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos, Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
Comissão de Saúde e Assistência Social, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de 
Segurança Pública e Combate as Drogas e Comissão do Idoso. Colocou o Parecer Favorável 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei Nº004/19 de 
autoria dos Vereadores Diogo Latini Rodrigues e João Batista da Silva Martins 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.  Encaminhou as Indicações Nº1261/19 de autoria do Vereador Alberto de 
Oliveira Herdy, a Indicação Nº1274/19 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini, 
a Indicação Nº1275/19 de autoria do Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira e a Indicação 
Nº1276/19 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 
__________________________. 
 


