Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
16 de setembro de 2015, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2015, realizou-se a Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha – Travessa Mercedes Monteiro
Machado nº190, na cidade de Macuco, neste Estado. Ausente o Vereador Frank
Monteiro Lengruber e Vereador Marcos da Cunha Boquimpani. Foi lida a ata da sessão
anterior e aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes. A palavra foi
franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da palavra o
Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse ir a Tribuna antes de mais nada para
levantar uma preocupação que nos ficou com relação a indicação do Vereador Douglas
Espíndola Borges na semana passada, quando relata e até traria hoje, não sabe se trouxe
dados mais completos com relação ao quadro estatístico, da preocupação do alto índice de
HIV na cidade o que nos alerta para termos uma orientação sobre a vida dos jovens, uma
vez que os jovens são aqueles que são menos informados. O Vereador Wilson Trallis
Pereira disse que achou muito bela o anteProjeto de Lei, não sabe se o Vereador Douglas
Espíndola Borges trouxe hoje, mas disse ao mesmo que ele esteja trazendo esses dados que
nós enquanto sociedade e família precisam trabalhar muito neste sentido. O Vereador disse
repetir e parabenizar pelo ante Projeto. O Vereador Wilson Trallis Pereira disse que essa
semana também foi muito abordado nesses dois últimos dias ontem e hoje, com relação ao
clima que vivem em Macuco, tudo que foi relatado e fez suas as próprias palavras do
Vereador Douglas Espíndola Borges quando disse em uma de suas colocações na semana
passada, que essa nuvem negra precisa passar, porque precisam respirar a paz nessa
cidade. Macuco tem dezoito ou dezenove anos, e estão escrevendo uma história muito
triste nesse município. A gente viaja muito, o Vereador tem saído muito e onde a gente vai
em uma cidade fora daqui, a gente é muito procurado e as pessoas chegam e perguntam o
que isso e o que está acontecendo? O Vereador Wilson Trallis Pereira disse que pede a
Deus também e essas fora as palavras da Vereadora Michelle Bianchini Biscáscio, para
que Deus sopre de nossa cidade essa nuvem e que possam respirar a paz. Disse que também
essa semana foi abordado ontem e hoje por três vezes por funcionário, pedido respostas
com relação a paralisação de serviço de refeitório e alimentação. Soube que nas semanas
anteriores por um dia parou, parece, mas que estaria retornando a paralisação e de fato
não teve tempo ainda para buscar informações mais precisas, do por que da paralisação da

alimentação do serviço de refeitório e não sabe se alguns Vereadores sabem. O Vereador
Wilson Trallis Pereira concedeu aparte ao Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira, o
qual o mesmo disse que esse assunto do refeitório enviou uma mensagem ontem para o
Secretário de administração e ele não o respondeu e hoje encaminhou um ofício pedindo
que ele dê explicação por que está fechado e por que parado e amanhã ele estará recebendo
esse ofício aí e na próxima semana acredita que já tenham essa resposta, concluiu. Voltou
a fazer o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira, o qual disse que não teve
tempo hábil, mas bom que já estão chegando as informações. Disse que é algo preocupante
porque as pessoas ficam insistindo em respostas e agente está aqui como cargo eletivo para
responder, torcendo para que tudo esteja encaminhando para que se resolva essa questão o
mais rápido possível, concluiu. Fez o uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini,
o qual disse que quanto ao refeitório acha que temos que tomar e ter uma solução disso e
resolver de uma maneira mais, conversando igual que o Vereador Carlos Alberto da Silva
Oliveira mandou um ofício para o Secretário de administração e está resolvendo isso o
mais rápido possível, porque são trabalhadores que estão ali e tem o horário do almoço,
vão lá e estão ficando sem e isso é uma coisa que. O Vereador Júlio Carlos Silva Badini,
concedeu aparte ao Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse que retornando esse
assunto inclusive acha que tem funcionários de outra cidade que estariam com essa
necessidade de estar de fato se alimentando aqui, enfim é preocupante como o Vereador
está colocando e torcendo para que tudo se resolva, concluiu. O Vereador Júlio Carlos
Silva Badini, o qual disse que logo vai resolver sim da melhor maneira possível. O
Vereador Júlio Carlos Silva Badini concedeu aparte ao Vereador Douglas Espíndola
Borges o qual o mesmo disse sobre o assunto, mas pode adiantar ao Vereador Wilson
Trallis Pereira e ao Vereador Júlio Carlos Silva Badini e Carlos Alberto da Silva Oliveira
que foi informado por alto, mas pode trazer os dados mais precisos na próxima sessão, que
foi o problema com relação a licitação, a prazo de licitar, então a licitação aconteceu de
forma tardia e alguma coisa desse tipo que fez com que não tivessem os mantimentos para
estarem fornecendo o almoço ao pessoal, mas acha que já para semana que vem, a partir de
segunda feira já estará normalizado, concluiu. Voltou a fazer o uso da palavra o Vereador
Júlio Carlos Silva Badini, o qual disse que também foi a tribuna pedir a Secretaria
responsável, a utilização de dois quebra molas na rua Douglas Faria Mellis, a mesma rua
citada e até fez uma Indicação na Casa, sobre a limpeza do bueiro e agora o pessoal está
reclamando que está passando veículo de alta velocidade ali e ali naquela rua, tem muita
criança e até o próprio morador falou com o Vereador que tem muita criança ali e que
usando dois quebra molas ia dar uma quebrada nos carros, porque estão passando de
madrugada, correndo e de dia também e aquilo ali, está correndo risco até dos filhos deles.
O Vereador Júlio Carlos Silva Badini disse que se usando dois quebra molas e dois acha
que já resolveria, no caso ali era bom três, mas dois já resolveria o caso da rua, concluiu.
Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o

Presidente em exercício Vereador Cássio Avelar Daflon Vieria solicitou a Secretária que
fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura do
Projeto de Lei Nº022/15 de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre “Autoriza a
abertura de Crédito Especial no Orçamento do Município no valor de R$408.000,00
(quatrocentos e oito mil reais),, para o fundo Municipal de Saúde.” A palavra foi
franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no
Grande Expediente, o Presidente em exercício Cássio Avelar Daflon Vieira passou para
Ordem do dia. O Presidente em exercício encaminhou o Projeto de Lei Nº022/15 de
autoria do Poder Executivo às Comissões de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Saúde e Assistência Social. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente em exercício agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a sessão, e eu Aline das Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Vice-Presidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário__________________________.

