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Ata da DCCLI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
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04 de maio de 2016, as 18h00 min., 
Na forma regimental; 
 
Aos quatro dias do mês de maio de 2016, realizou-se a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha – 
Travessa Mercedes Monteiro Machado nº 190, na cidade de Macuco, neste 
Estado. Ausente o vereador Douglas Espíndola Borges, Vereador Alan das 
Neves Joi e Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. 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 disse ir a Tribuna falar sobre a vacina. Esteve 
conversando no Plenário sobre a vacina HINI que vem para Macuco. Ela 
vem acima de cinco mil habitantes e sabemos que Macuco hoje, o Governo 
manda sobre o número de habitantes e pelo que o representante as saúde 
disse ao Vereador, vem uma base de mil e poucas vacinas no caso para cinco 
mil e poucos habitantes. Sabemos que Macuco tem mais de dez mil 
habitantes. E por causa da divisa, o IBGE consta só isso. Se esta Casa 
poderia estar fazendo, e o Prefeito, se puder, mandar para o Governo, para 
rever isso, para mandar mais, porque fica muita gente sem tomar, pois não 
dá para todo mundo. A quantidade que o Governo manda para Macuco, 
não dá para atender a população toda. Fica essa idéia. Não sabe se o 
Prefeito pode estar mandando oficio pedindo ao Governador ou aoSecretario 
de Estado, de Saúde que possa estar resolvendo alguma coisa, concluiu. Fez 
o uso da palavra o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse que antes de 
se reportar ao que diria na Tribuna se dirigiu ao Vereador Júlio Carlos Silva 
Badini e disse ao mesmo que é interessante a colocação do Vereador. Basta 
saber se de fato está em quadro de carência e se o município está. Mas ela 
tem relativa importância, porque se o Estado se baseia nessas questões de 
brigas municipais e com isso diminui a nossa população, pode ser que esteja 
vindo vacinas com número menor do que o suficiente. Para isso precisa saber 
se de fato está faltando vacina. O Vereador Wilson Trallis Pereira concedeu 



a parte ao Vereador Júlio Carlos Silva Badini o qual o mesmo disse que é o 
número de habitantes da cidade, porque Macuco segundo o que o Secretario 
passou, que vem acima de cinco mil habitantes. É o que consta em Macuco 
hoje que vem, por causa da divisa e aquela briga toda territorial. Sabemos 
que Macuco hoje tem mais de 10 mil habitantes. Se for colocar a prioridade, 
são os idosos acima de 65 anos e crianças. Muita gente e muitos idosos 
talvez ficarão. Não está culpando ninguém, mas disse que o Governo é que 
se baseia sobre o IBGE e sobre a população e na verdade tem muito mais do 
que 5 mil. Tem mais de dez mil habitantes em Macuco. Muitas pessoas 
ficam sem tomar, concluiu. Voltou a fazer o uso da palavra o Vereador 
Wilson Trallis Pereira o qual disse que não tem esses dados oficiais e de 
repente município possa não estar precisando de vacina. O Vereador disse 
que foi se portar na Tribuna com relação ao assunto que já trouxe a Casa e 
foi a vítima em uma esquina perto do quiosque do Créu, uma vez que 
quebrou uma unha em um degrau. Disse que no Plenário tinha uma vítima 
sentada, junto aos demais amigos na Casa e também caiu. Disse que foi ver 
agora e simplesmente a razão vai continuar crescendo, porque é uma raiz 
que está levantando a calçada e isso quer dizer que daqui há um mês vai 
levantar mais ainda. O Vereador disse que pudessemestar pedindo a 
Secretaria de Obras que providenciasse, porque de fato foi visualizar e está 
subindo mesmo. O degrau está aumentando. Coloca em risco os idosos, pediu 
que a Casa pudesse estar comunicando a Secretaria de Obras para 
providenciar o reparo ali, concluiu. Não havendo maisquem quisesse fazer o 
uso da palavra no Pequeno Expediente, o Presidente disse que com relação 
ao que o Vereador Júlio Carlos Silva Badini levantou, na verdade todo ano 
isso acontece. Macuco recebe vacina para cinco mil habitantes. Não só a 
vacina como todas as campanhas, não só a HINI. A Vereadora Michelle 
Bianchini Biscácio foi Secretária de Saúde e sabe muito bem disso. No ano 
passado foram vacinadas mais de três mil crianças. O Secretário atual já 
solicitou as novas vacinas e o que está acontecendo é que está em falta no 
país. Existem municípios que nem começou a campanha de vacina, mas 
esteve com o Dr. João Batista e ele disse que já está garantida ao município 
mais de 1000 doses e deve estar chegando essa semana, mas a expectativa é 
de vacinar três mil crianças. O município está correndo atrás para poder 
estar viabilizando essa demanda que foi de ano passado acima de três mil 
crianças vacinadas. Com relação a reivindicação do Vereador Wilson Trallis 
Pereira a Casa irá emitir ofício a Secretaria de Obras, mas tanto ele quanto 
o Vereador citado pudesse também por telefone viabilizar isso o mais rápido 
possível, junto ao secretário de obras para que possam agilizar a demanda, 



até porque o oficio é moroso, mas de qualquer forma solicitou a secretária 
que efetue o ofício. Em seguida o presidente convidou o Vereador Marcos da 
Cunha Boquimpani para assumir a primeira Secretaria. Em seguida 
solicitou a Secretaria Geral para que fizesse a leitura do Grande 
Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da Indicação nº 
746/16 de autoria do Vereador Júlio Carlos Silva Badini. A palavra foi 
franqueada no Grande Expediente.  Não havendo quem quisesse fazer o uso 
da palavra no Grande Expediente, o Presidente passoupara Ordem do dia. 
Encaminhouao Chefe do Poder Executivo a Indicação Nº 746/16 de autoria 
do Vereador Júlio Carlos Silva Badini. Não havendo mais nada a tratar o 
Presidente Frank Monteiro Lengruber 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 
Presidente_____________________________________________
____ e pelo 2º Secretário 
________________________________________. 
 


