Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXLVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
13 de abril de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos treze dias do mês abril de 2016, 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 Douglas Espíndola
Borges, Vereador Frank Monteiro Lengruber, Vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira e
Vereadora Michelle Bianchini Biscácio. Foi lida a ata da Sessão anterior e aprovada por
unanimidade. A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente
fez o uso da palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual foi a tribuna falar de um
assunto que os munícipes tem cobrado bastante e não sabe se dos colegas Vereadores,
sobre a iluminação da praça. Não sabe se foi uma indicação que fez para colocar um super
poste na Praça, pois o pessoal está reclamando que está escuro, com razão. Foi uma
Indicação para que coloque dois Super Poste. Já tem um em frente a Cooperativa que
ilumina aquela parte da outra. Colocando em frente a Câmara e outro perto do quiosque
resolveria o problema da escuridão que está causando na praça, concluiu. Fez o uso da
palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse primeiro tocar no assunto com
relação à solicitação que foi feita pelo ofício 022/16 relacionado a questão da epidemia de
dengue que já está confirmada e instalada, inclusive deixando registrado que foi a pedido
do Vereador Wilson Trallis Pereira que a Casa enviou ao Secretário de Saúde e é fato,
apesar de estar aguardando, o ofício diz que estão usando os recursos disponíveis, o
Município, o que pode fazer e aguardando respostas e ajuda do Estado, porém tem que
pedir mesmo que seja um grande empenho do recurso humano apenas, mas a coisa está se
alastrando, está preocupante, é um quadro que se já está instalado uma epidemia a gente
tem que quanto município voltar os olhos com muita atenção para isso. Agradeceu a
resposta do Secretário Alessandro de Paulo Souza que está na parte da Saúde, mas
abrindo os olhos e pedindo que o Município. O Vereador Wilson Trallis Pereira concedeu a
aparte ao Vereador Julio Carlos Silva Badini, onde o mesmo disse que tem que ressaltar
também a colaboração da população. Cada um fazer a sua parte. Cordeiro, um Município
vizinho já teve uma epidemia e não sabe se ainda está tendo e se cada um fizer a sua parte
na sua casa, no visinho ao lado, para não deixar água parada dará para combater,
concluiu. Voltou a fazer o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse

que na sua visão pessoal 80% da culpa é da população ou mais até. Uma questão de
educação e por isso que pede a intensificação por parte do Município em informar que seja
possível um carro de som batendo veemente em cima dessa questão porque é coisa séria.
Outro assunto que levou em pauta, é ter sido abordado e de fato não soube responder
precisamente, questão muito séria, sobre o que é feito com o lixo hospitalar de Macuco.
Qual o descarte? O Vereador Wilson Trallis Pereira disse que não soube responder. Onde
está sendo incinerado, esterilizado, até porque é uma questão preocupante por parte da
ANVISA. Não soube responder e gostaria muito que emitissem um ofício pedindo aos
órgãos competentes da Casa, porque é algo de muito sério, o lixo hospitalar é infectante
até para o próprio solo. Um problema que tem que ser levado com bastante atenção, e
gostaria que informassem e pede que a Secretaria faça um ofício em seu nome, mas que
venha a resposta para a Casa. O que é feito com o descarte e como é tratado no município
de Macuco, a questão do lixo hospitalar. Um assunto muito sério que cabe aos Vereadores
ter em pauta e em conhecimento para poder informar a quem os perguntar, concluiu. Não
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente
pediu a Secretaria da Casa que fizesse os ofícios a pedido do Vereador Júlio Carlos Silva
Badini e a pedido do Vereador Wilson Trallis Pereira e disse que são pedidos pertinentes e
que devem ser feitos. Da mesma forma pede que façam os ofícios ao Poder Executivo. Em
seguida solicitou a Secretária que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande
Expediente foi feita a leitura do 004/16 do CIEP Municipalizado 473 Honório Peçanha.
Não havendo Ordem do dia e não havendo mais nada a tratar o Presidente em exercício
Cássio Avelar Daflon Vieira, 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 VicePresidente___________________________
e
pelo
1º
Secretário
__________________________.

