Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCXXXIX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
09 de março de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos nove dias do mês de março 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. 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 Wilson Trallis Pereira o qual disse levar em pauta no plenário na
tarde e noite a questão da dengue e o que o aguçou é que no dia anterior a sessão, dia 06
de março, estava em Cordeiro e viu com uma certa insistência o carrinho fazendo barulho e
jogando fumacê e como já foi abordado algumas vezes atrás a questão e não tem
informações completas e não soube responder, por isso foi ao plenário e talvez fosse até um
pedido em conjunto da Casa que pudessem estar pedindo a Secretaria de Saúde ou órgão
competente que trouxesse uma informação a respeito do quadro atual hoje de Macuco e de
repente até um quadro comparativo destes três últimos anos deste Governo, para que
tivessem uma noção do quadro atual hoje, a realidade da questão dessa endemia que vem
perturbando todo o país porque vamos dizer assim. O Vereador Wilson Trallis Pereira
pediu que pudessem estar fazendo em nome da Casa ou até trazer alguém da área
responsável para explanar para gente, mas que tivessem uma informação concreta para
poderem responder na rua essa questão. Disse que se os colegas Vereadores concordassem
poderiam fazer um pedido em nome de toda Casa, para que os trouxessem algo palpável,
para que tivessem em mãos e saberem responder a altura. Disse que essa era a sua
reivindicação, que a Casa tenha o carinho de pensar e agir juntos e concluiu.
Não
havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente. O Presidente
Frank Monteiro Lengruber, solicitou a Secretária Geral que emitisse um ofício em nome
da Mesa Diretora ao Secretário de Saúde com as solicitações do Vereador Wilson Trallis
Pereira para que informe a Casa as providências necessárias que estão sendo tomadas com
relação a dengue e hoje como está o quadro do município. Com relação ao carro fumacê, o
Presidente disse que teve na semana passada uma reunião na secretaria de Estado e
Saúde, acompanhado do Carlos Maturana e o Secretário o disse que só é liberado para
Município que tenha um grande número de epidemia. De qualquer forma pediu para que

seja colocado também no ofício para que possam ter isso documentado, concluiu. Não
havendo Grande Expediente e antes de encerrar a sessão o Presidente informou aos
presentes e aos Vereadores que foi protocolado no TRE de Cordeiro, um ofício para que a
Juíza os informe qual o Vereador que irá tomar posse na Casa como Suplente. Disse que
estão aguardando a decisão da meritíssima para que possam emitir ofício a este Vereador e
assim dar posse ao suplente de Vereador, concluiu. Não havendo mais nada a tratar o
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Aline das
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