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Ata CMLXII da Sessão Ordinária da Sexta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
03 de junho de 2019, às 18h00 min,                                                                                                                                                         
Na forma regimental;                                        
 
Aos três 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 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. 
Não havendo 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 Nº013/19 de autoria da Mesa Diretora que 
dispõe sobre “Alterações na estrutura administrativa, define vencimentos e reorganiza o 
quadro de servidores públicos do Poder Legislativo do Município de Macuco, dando outras 
providências”, da Indicação Nº1311/19 de autoria do Vereador Diogo Latini Rodrigues, 
da  Indicação Nº1312/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira Herdy, do Ofício 
SMMAUDC Nº39/19 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Defesa 
Civil e do Ofício Nº003/19 da Secretaria Municipal de Administração – Departamento de 
Patrimônio Público. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Fez uso da palavra 
o Vereador Diogo Latini Rodrigues o qual disse que gostaria de aproveitar o espaço da 
tribuna para falar com relação a indicação que foi lida na sessão onde sugere ao Prefeito 
que através da Secretaria de Administração crie o adicional de qualificação para os 
servidores do Poder Executivo. Esclareceu que o adicional de qualificação já é adotado de 
alguns municípios, inclusive no Governo do Estado do Rio de Janeiro, para que os servidores 
de acordo com uma tabela que é montada através de um projeto de lei, caso seja inserida no 
município tem que ser montado o projeto de lei e enviado à Câmara para ser aprovado, onde 
possa reconhecer a capacitação de alguns servidores na sua área de atuação. Disse que isso 
serve de incentivo de qualificação técnica profissional e que vai melhorar a eficiência do 
servidor que atende a população de Macuco. O Vereador disse que está enviando a indicação 
ao Prefeito para ele faça uma análise e veja se é possível criar esse projeto de lei, porque os 
servidores do município têm trabalhado muito em prol do atendimento da população. Disse 
que gostaria também de aproveitar, pois não podem fazer esse tipo de indicação voltada ao 
Poder Legislativo, mas verbalmente sugere que se possível e dentro da possibilidade 
pudessem também atender os servidores dessa Casa de acordo com a qualificação de cada 



um, para que pudessem ser reconhecidos com suas capacitações, suas graduações referente a 
área técnica de atuação, enfim, que pudesse também analisar quanto ao pedido para os 
servidores dessa Casa, que acredita que quanto mais valorizar o servidor com certeza terão 
uma equipe trabalhando muito forte para poder estar servindo a população de Macuco, seja 
no Poder Executivo e no Poder Legislativo, mas que no final a população de Macuco tenha 
um atendimento digno que merece, porque o próprio nome já diz que o servidor público está 
ali para servir a população e que tem certeza que existem muitos servidores públicos de 
qualidade que quer se aperfeiçoar e se capacitar, mas por falta de incentivo não procuram e 
não buscam dar esse passo a mais na carreira profissional. Disse que fica aqui seu pedido ao 
Prefeito que se faça uma análise e seu pedido verbalmente ao Presidente dessa Casa que 
analise para implantar também junto aos servidores dessa Casa, concluiu. Fez uso da 
palavra o Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que veio a tribuna intensificar o 
pedido ao Prefeito para pedir aos funcionários da área de saúde para que possam fazer 
inspeções, pois houve várias denúncias que estão sendo jogado o esgoto na água pluvial 
causando problemas sérios e trazendo transtornos como proliferação de baratas, ratos, sendo 
que não é o local certo para se fazer isso. Disse ainda que poderiam também estar 
fiscalizando os comércios para verem onde estão sendo jogados o lixo, onde estão saindo as 
impurezas para que possam tomar atitudes para se ter uma qualidade de vida melhor. Disse 
que infelizmente houve alguns erros no passado, mas que tem que começar a consertar e 
fazer com que a coisa funcione e tenha um pouco mais de fiscalização. Acredita que tendo 
uma cidade pequena não é difícil olhar e zelar pelo povo. Disse que tem denúncias dos 
bairros Santos Reis e do bairro Barreira que existem esgotos que são jogados na rede pluvial, 
então é só fazer uma inspeção e chamar o pessoal do serviço sanitário para corrigir esse 
problema, dando assim destino para essa impureza. Pediu aparte o Vereador Romulo da 
Silva Oliveira o qual disse que já teve um caso desse no bairro Barreira e desde o início da 
gestão quando começaram a trabalhar nessa Casa, vem falando do caso do bairro Barreira, 
que já conversou com o Secretário de Obras, com o Prefeito, mas ainda não foi resolvido. 
Disse que no momento que os munícipes estão construindo sua casa existe uma dificuldade 
muito grande, principalmente a população mais humilde e acha que a Secretaria de Obras se 
tivesse mais proximidade com a população, conversando e trocando ideia no momento que 
estão construindo para instruir esses moradores o caminho que devem direcionar o esgoto 
para não ser jogado na água pluvial, ajudaria muito, porque o problema existe e por estarem 
tão próximo da população acaba caindo na conta dos vereadores, pois os moradores acham 
que os vereadores tem culpa, e na verdade não tem culpa, porque quando começaram a gestão 
o problema já estava instalado no bairro. Disse que devem procurar solução, porque vão 
empurrando com a barriga e o problema só vai agravando podendo acontecer até algo mais 
sério, concluiu. A palavra voltou ao Vereador Alberto de Oliveira Herdy o qual disse que 
infelizmente está sendo jogado muita coisa no Rio Macuco e que hoje não se é mais um rio, 
pois o rio Macuco está reduzido em um córrego, porque quem viu o rio Macuco há tempos 
vê a diferença. Disse que tem que cuidar do Rio Macuco, porque é a fonte de vida do 
município e estão jogando lixo que é pior ainda. Relatou que em Nova Friburgo estão 



tomando atitudes onde estão canalizando, fazendo uma estação de tratamento para tirar o 
esgoto totalmente das águas. Disse que tem que ser feito alguma coisa aqui no Município e 
que até o colega Vereador Carlos Alberto fez uma indicação pedindo limpeza dos bueiros 
que infelizmente não se faz nada disso, tem que se fazer, porque quando chegar as chuvas 
vem os problemas crônicos de novo com entupimento dos bueiros jogando águas, lamas e 
impurezas dentro das casas dos moradores trazendo transtornos. Disse que tem que 
aproveitar a fase que não chove tanto, para fazer porque quando chegar a época das chuvas 
possam estar um pouco mais resguardados, não que resolva, mas anemiza bastante. Disse 
que infelizmente não tem um plano para sanar esse problema, mas acredita que o Prefeito 
vai estar tomando atitude e pedindo ao secretariado para dar um pouco mais de assistência 
nessa área, concluiu. O Presidente disse que com relação ao que foi falado pelo Vereador 
Diogo Latini que podem estar conversando com o jurídico para ver o que podem fazer com 
relação a capacitação para os funcionários dessa Casa, pois acha que é muito válido, porque 
tudo que vem para somar, para capacitar que com certeza quem sai ganhando é a população. 
Disse também que quanto ao que o Vereador Alberto falou, achou muito interessante e 
sugeriu que se for o caso, chamar o secretário juntos com os Vereadores para mostrarem os 
locais onde estão os problemas e pedir ao Secretário soluções, 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 Nº013/19 de autoria da Mesa Diretora as Comissões 
de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 
Financeira. Em seguida encaminhou a Indicação Nº1311/19 de autoria do Vereador Diogo 
Latini Rodrigues e a Indicação Nº1312/19 de autoria do Vereador Alberto de Oliveira 
Herdy 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 
__________________________. 
 


