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558 

“Que providencie junto a Secretaria de 
Educação e Cultura, para que seja celebrado 
um convênio com a Sociedade Musical São 

João Batista, na forma de um repasse financeiro 
mensal.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

559 

”Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer, que seja celebrado um 

convênio com o MEC na forma de um repasse 
financeiro mensal.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 
 

560 

“Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos e 
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente, a 

limpeza, verifique o funcionamento e 
manutenção das Estações de Tratamento de 
Esgoto, (ETE) - Estação de Tratamento de 
Esgoto, dos bairros do nosso Município.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

561 

“Que através da Secretaria competente, realize 
obras na fachada da Biblioteca Municipal e 

adquira ventiladores, computadores e 
bebedouros para a mesma.” 

Douglas Espíndola Borges 

 

562 

“Que através da Secretaria competente, 
providencie a instalação de aparelhagem de 
ginástica (Academia ao Ar Livre) nas praças 

públicas de nosso Município.” 

Douglas Espíndola Borges 

563 

“Que através da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Turismo e Secretaria  

Municipal de Esporte e Lazer que venham 
viabilizar a criação de um Projeto de Integração 

Social no Município nos períodos de férias 
escolares.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

564 

“Que através da Secretaria Municipal de 
Educação que viabilize a extensão do 

funcionamento da creche Municipal Zilda 
Ribeiro Bianchini no período de férias escolar.“ 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

565 

“Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do 
Município de Macuco; que envie à esta casa de 
leis, projeto de lei dispondo sobre a instituição 
de abono pecuniário denominado 14° salário 

para os servidores públicos municipais da 
administração direta e indireta e  fixa o piso, nos 

termos do anteprojeto.” 

Douglas Espíndola Borges 

566 

“Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Administração, que disponibilize uma sala 
com telefone, computador e toda a estrutura 
necessária, para a criação do Sindicato do 

Funcionalismo Público Municipal.” 

Douglas Espíndola Borges 

567 
“Que providencie a instalação de um aparelho 
televisor no Terminal Rodoviário Francisco de 

Oliveira Bittencourt.” 

Wilson Trallis Pereira 
 

568 “Que junto a Secretaria Municipal de Obras Cássio Avelar Daflon Vieira 



Públicas e Serviços Urbanos e que através do 
Departamento de Trânsito, providencie reparos 

para o funcionamento do sinal de trânsito 
localizado próximo ao Terminal Rodoviário do 

Município.” 

 

569 

“Que seja expedido ofício junto ao Exmo. 
Secretário Estadual de Ciências e Tecnologia, 
Sr. Gustavo Tutuca, para instalação da Escola 

Técnica FAETEC – (Fundação de Apoio a 
Escola Técnica), no Município de Macuco.” 

Alan das Neves Joi 
 

570 
“Que através da Secretaria Municipal de Obras  

viabilize a reforma da Capela Mortuária de 
nosso Município.” 

Carlos Alberto Silva Oliveira 
 

571 

“Que através da Secretaria de Planejamento 
junto ao Departamento de Turismo, viabilize a 

Criação do Concurso para escolha da Rainha e 
do Rei Momo no Carnaval de Macuco.” 

Carlos Alberto Silva Oliveira 
 

572 

“Que junto a Secretaria Municipal de Agricultura, 
crie o Programa Municipal de Controle e 
Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

Animal.”  

Cássio Avelar Daflon Vieira 
 

573 

“Que através dos meios necessários seja 
providenciada a iluminação, a coleta de lixo e 

recipiente para o mesmo, na Rua Elinto do 
Nascimento, no bairro Glória.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

574 

“Que através da Secretaria Municipal de 
Agricultura, providencie o cadastramento de 
produtores Rurais para que possam vender 

seus produtos para a merenda escolar da Rede 
Municipal de ensino.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

575 

“Que através dos meios necessários, 
providencie para a Associação Pestalozzi de 
Macuco, a troca do telhado, muro em volta da 

entidade, ampliação das portas dos banheiros e 
a construção de uma área de lazer.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

576 

“Que providencie através da Secretaria 
responsável, a colocação de placas para 

identificação das ruas do nosso Município, 
principalmente nos bairros da Glória e da Reta.” 

Douglas Espíndola Borges 

 

577 
“Que providencie junto a Secretaria 

Municipal de Saúde a criação de Programa de 
Doação de Sangue e incentivo à doadores.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

578 

“Que providencie junto a Secretaria 
Municipal de Saúde e ao Instituto Estadual do 
Meio Ambiente (INEA) a instalação de Estação 

de Monitoramento da Qualidade do Ar.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

579 

“Que providencie junto a Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços 

Urbanos e a secretaria Municipal de Turismo, a 
reforma, melhorias e manutenção da iluminação 

do Cruzeiro de Macuco.” 

Douglas Espíndola Borges 

 

580 

“Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos a 

instalação de redutores de velocidade na Rua 
Francisco Lopes Martins.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

581 

“Que através da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos providencie a reforma da quadra de 
esportes Augusto Tralli e a Praça Professor 

Darci Ribeiro.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 



582 

“Que através da Secretaria de 
Administração, providencie a colocação de 

bancos na Rua Victor Boquimpani, onde fica 
estacionado o ônibus da Justiça Itinerante.” 

Douglas Espíndola Borges 

 

583 
“que providencie uma Torre de 

retransmissão de sinal de celular no Bairro da 
Volta do Umbigo.” 

Frank Monteiro Lengruber 

584 

“Que providencie que seja expedido 
ofício junto ao Exmo. Secretário Estadual de 

Ciências e Tecnologia, Sr. Gustavo Tutuca, para 
que o Município de Macuco seja incluído no 

Projeto Rio Estado Digital.”  

Alan das Neves Joi 
 

585 

“Que providencie junto a Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos a colocação 

de mais lixeiras nas praças e demais 
localidades de nosso Município.” 

Michelle Bianchini Biscácio 

 

586 

“Que providencie junto a Secretaria de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos, a 
colocação de bancos na Praça Wilson de Lima 
Campos.” 

Michelle Bianchini Biscácio 

 

587 

“Que providencie junto a Secretaria 
Municipal de Saúde a contratação de laboratório 

para análise e diagnósticos da dengue em 
caráter emergencial.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

588 

“Que providencie junto, a Secretaria 
Municipal de Saúde, a criação de um programa 

de entrega residencial de medicamentos a 
pacientes idosos com o uso continuo e 

cadastrados no Município.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

589 

“Que providencie junto a secretaria responsável, 
com a maior brevidade possível, a construção 

de 02 (duas) guaridas de ônibus no bairro Nova 
Macuco, às margens da RJ.” 

Douglas Espíndola Borges 

 

590 

“Que providencie junto Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos, o 

alargamento da Ponte de ferro próximo a Rua 
Pereira Lopes no bairro da Reta.” 

Frank Monteiro Lengruber 

591 

“Para que seja realizado estudo sobre a 
possibilidade de transformar a Rua Carlos 

Badini Junior, localizada em frente ao Colégio 
Balão Mágico até a Praça Zilda Bianchini, em 

via de mão única.” 

Wilson Trallis Pereira 
 

592 

“Que providencie através da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços 

Urbanos a limpeza do reservatório de água que 
abastece o bairro Volta da Ferradura.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

593 
“Que através da Secretaria responsável, seja 
feito um estudo na água no Bairro Volta da 

Ferradura.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

594 

“Para junto a Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos providencie mais 
04 (quatro) bueiros na Rua Francisco Fernando 

Neto no bairro da Reta.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

595 
“Que através da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos providencie a construção de um trevo 
para a entrada do Bairro Volta da Ferradura.” 

Alan das Neves Joi 
 

596 

“Que providencie junto a Secretaria 
responsável um terreno com as dimensões 

adequadas para que se construa a quadra da 
Escola de Samba Beija Flor de Macuco.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 



597 

“Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Saúde a aquisição de dois aparelhos 

denominados concentrador de oxigênio para 
finalidade de uso domiciliar.” 

Wilson Trallis Pereira 

598 
“Que providencie melhoria da torre de 

transmissão de sinal de TV aberta do Bairro 
Volta do Umbigo.” 

Wilson Trallis Pereira 

599 

“Que providencie junto a Secretaria 
responsável para seja pintado de amarelo o 
meio fio da Praça Professor João Brasil em 
frente ao Banco Itaú e que também sejam 

colocadas placas proibindo o estacionamento 
de caminhões no trecho compreendido entre 
o quiosque do Primo e a frente do Banco Itaú 

no centro da nossa cidade.” 

Douglas Espíndola Borges 

 

600 

“Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos a 
melhoria e a construção do corrimão da 

Ponte do Cassiano.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

601 

“Que providencie junto a Guarda Municipal 
para que haja uma ronda escolar da Viatura 

da Guarda Municipal nos horários de entrada 
e saída dos colégios Municipais e Estaduais, 

bem como Instalação de Câmeras de 
Segurança nos locais necessários.” 

Frank Monteiro Lengruber 

 

602 

“Que através da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, seja feita uma manutenção com 

máquinas e a colocação de saibros na estrada 
do Bairro Volta da Ferradura.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

603 
“Que através da Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos, seja feita uma vistoria em todos os 
bueiros no bairro Volta da Ferradura.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

604 

“Que através da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos a cessão de um funcionário para a 

manutenção da estrada da zona rural do Vale 
do Ribeirão Dourado.” 

Julio Carlos Silva Badini 

605 
“Que através da Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos providencie a reforma da quadra de 
esportes Paula da Silva Bastos.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

606 

“Providencie junto à Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos a 

iluminação em frente ao galpão de transporte 
e oficina da Cooperativa Regional 

Agropecuária de Macuco, na Avenida 
Governador Roberto Silveira.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

607 

“Que através da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos providencie a construção de dois 
bueiros na Rua Pereira Lopes, perto do JC 

Materiais de Construção.” 

Júlio Carlos Silva Badini 
 

608   

609 

“Que através da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos providencie a construção de calçadas, 
asfaltamento e um muro no final da Rua José 

Roberto de Brito Fratani.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

610 

“Que através da Secretaria de 
Agricultura, Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos e Secretaria de Saúde, que dê 
incentivo à Associação de Produtores do Vale 

Cássio Avelar Daflon Vieira 
 



do Ribeirão Dourado, através de convênio.” 

611 

“Que junto a Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos, providencie a 
construção de uma nova escada no bairro da 
Barreira mais precisamente ao lado do bar do 

Fernando.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

612 

“Que através da Secretaria Municipal de Saúde, 
providencie a inclusão da realização dos 

exames do “olhinho” e “orelhinha” em recém-
nascidos nos atendimentos da Saúde Pública.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

613 

“Que através dos meios necessários faça uma 
mudança no trânsito em duas ruas do nosso 

Município no bairro do centro. Rua Victor 
Boquimpani: rua que se inicia na Av. Roberto 
Silveira com término na rua Dr. Mário Freire 
Martins – na lateral do prédio da Prefeitura. 

Acesso só em sentido a Dr. Mário Freire Martins 
com mão única. Rua José Henrique Machado 

Filho – Rua se inicia na rua Luiz Carlos de 
Carvalho que passando pela ponte José Marini 
Neto com término na Av. Roberto Silveira com 
acesso só em sentido a Av. Roberto Silveira 

com mão única. É a colocação de redutores de 
velocidade na Av. Roberto Silveira perto da 

saída da ponte José Marini Neto.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

 

614 

“Que através da Secretaria Municipal de Saúde 
providencie a reativação do Posto de Saúde 

Serafim Zaniboni localizado no bairro Volta Da 
Ferradura.” 

Alan das Neves Joi 
 

615 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos providencie a 
construção de uma praça e uma quadra de 
esportes e eventos culturais no bairro Dr. 

Chiquito.” 

Frank Monteiro Lengruber 

 

616 

“Que através da Secretaria 
Municipal Saúde, a reativação do Posto Médico 

que atendia aos moradores da Fazenda do 
Sossego, Fazenda Engenho de Serra, Fazenda 

Paraíso, Ponte do Cassiano e demais 
localidades nas proximidades.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

617 

“Que através dos meios 
necessários mude o sentido do tráfego de 

veículos do bairro Barreira, para sentido mão 
única, com início a altura do nº98 da Rua 

Henrique Pedro Coube até o nº 511 descendo 
pela Rua Fábio Gama sentido Rua Augusto 

Pacheco Ribeiro, até chegar ao término da Rua 
Rubens Rodrigues Campos.” 

Wilson Trallis Pereira 

618 

“Que providencie junto a Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços 

Urbanos, o asfaltamento do bairro Volta da 
Ferradura.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

619 

“Que através da Secretaria Responsável 
providencie a sinalização de ponto de ônibus 
inclusive pintura das calçadas na cor amarela 

em todos os bairros do Município onde 
transitam ônibus.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

 

620 
“Que através da Secretaria Responsável 

providencie a colocação de quebra molas na 
Rua Wilma Marini de Souza que inicia no lote 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

 



um (1) no Bairro da Glória.” 

621 

“Que providencie junto ao Setor de Fiscalização 
e o Departamento de Transporte do Município, o 
cumprimento da Lei Municipal nº 514/10, sobre 

o serviço de transporte de passageiro em 
relação aos taxímetros.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

622 

“Que providencie junto a Secretaria responsável 
a instalação de bebedouros, conserto da 

iluminação e a pintura da quadra do Ginásio 
Poliesportivo José Carlos Miranda.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

623 

“Que através da Secretaria responsável seja 
estendida a rede de energia elétrica, seja feita 

calçadas e calçamento nas Ruas Acário 
Estanilau, Rua Serafim de Barros, e final da Rua 

Emídio Maia Santos, ambas localizadas no 
Bairro Morro dos Santos Reis.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

 

624 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie a colocação de lixeiras em todo o 
Bairro da Barreira.” 

Júlio Carlos Silva Badini 
 

625 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie a reforma ou uma nova construção 
da escada de acesso da Rua Henrique Pedro 
Coube a Rua Benedito Castro Candinho no 

Morro Araponga no Bairro da Barreira, assim 
como o muro de contenção ao lado.” 

Júlio Carlos Silva Badini 
 

626 

“Que providencie junto a Secretaria de Meio 
Ambiente a elaboração Plano Municipal de 

Gestão dos Resíduos Sólidos do Município de 
Macuco.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

627 
“Que providencie junto a secretaria responsável 
obras de melhorias nas dependências onde se 

encontra o Conselho Tutelar.” 
Douglas Espíndola Borges 

628 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie a instalação de corrimão na Rua 

Benedito Castro Candinho, no Morro do 
Araponga, Barreira.” 

Júlio Carlos Silva Badini 
 

629 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie o acréscimo da iluminação na Praça 
Professor João Brasil e Nilo Peçanha.” 

Júlio Carlos Silva Badini 
 

630 
“Que através da Secretaria Municipal de Saúde 
providencie o retorno do Projeto Viva Melhor.” 

 
Michelle Bianchini Biscácio 

 

631 

“Solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal de Macuco, Felix Monteiro Lengruber, 

o envio de mensagem de lei dispondo sobre 
“Restabelece o Convenio entre a Prefeitura 
Municipal de Macuco e as Universidades 

Estácio de Sá e Candido Mendes e dá outras 
providencias”. 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

 

632 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie a pintura dos quebras molas já 
existentes na Rua Carlos Badini Júnior e a 

construção de mais um quebra mola em frente a 
casa nº 161 , localizados no Bairro Morro dos 

Santos Reis.” 

Wilson Trallis Pereira 
 

633 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Públicos providencie obra de 

rebaixamento em um trecho da Rua Serafim de 
Barros e a construção de um bueiro, ligando o 

mesmo a um já existente no entroncamento das 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

 



Ruas Emídio Maia Santos e Serafim Barros, 
localizadas no Bairro Santos Reis.” 

634 
“Que providencie junto a Secretaria Municipal 

de Obras a construção de quebra molas na Rua 
Douglas Faria Mellis no centro.” 

 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

635 

“Que através da Secretaria de Esporte e da 
Secretaria de saúde providencie para que seja 

colocada uma ambulância no campo do Macuco 
Esporte Clube toda vez que houver qualquer 

tipo de jogo de futebol, no mesmo.” 

Douglas Espíndola Borges 

636 

“Que através da Secretaria Municipal de 
Obras providencie o asfaltamento da Rua Elvio 
dos Santos Sodré e recuperação da rua Darcy 

José Coube Brewer no bairro Araponga 
Barreira.” 

 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

637 
“Que através da Secretaria de Agricultura 

priorize o atendimento ao pequeno agricultor do 
Município de Macuco.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

638 

“Para que o mesmo envie mensagem de Lei 
dispondo sobre suprima-se artigo 5º do Projeto 

de Lei Nº 585/12, as alíneas “d” , “e”  e “f” , 
renumerando-se as demais.” 

 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

 

639 

“Que junto ao Departamento de Estradas de 
Rodagem DER providencie a colocação de 

redutores de velocidade nas proximidades da 
oficina no Mário, na RJ 116, saída de Macuco 

em direção a são Sebastião do Alto.” 

 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

 

640 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie a colocação de um orelhão nas 
proximidades da Capela Mortuária.” 

 

Michelle Bianchini Biscácio 

 

641 

“Que seja viabilizado junto aos órgãos 
competentes do Município, procedimentos que 

visem a melhoria do trânsito de Macuco, 
especificamente na Rua Dr. Mário Freire 

Martins.” 

Julio Carlos Silva Badini 
 

642 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
providencie a construção de um bicicletario de 

parede para que os funcionários desta 
Municipalidade possam guardar suas bicicletas 
com mais segurança, no prédio da Prefeitura 

como prioridade e em outras secretarias e 
órgãos públicos se necessário.” 

Wilson Trallis Pereira 
 

643 

“Que, através da sua Assessoria de Gabinete 
implemente os atos necessários no sentido de 

realizar esforços visando incentivar e dar 
continuidade aos atos da gestão anterior na 

busca incessante para fins de inclusão da Prova 
Digital (teórica) pela Autarquia DETRAN/RJ 
junto ao Posto do DETRAN de Macuco/RJ, 

aliada ainda a possibilidade de trazer a prova 
prática (direção) e médica (exames 

oftalmológico e psicotécnico) para o espaço 
físico que abrange as dependências do  Posto 

do DETRAN de Macuco/RJ.” 

Alan das Neves Joi 
 

644 
“Que providencie junto a Secretaria responsável 
a colocação de quebra-molas na Rua Henrique 

 
Douglas Espíndola Borges 



Frederico Ribeiro mais precisamente em frente 
ao bar do Sr Sena.” 

 

645 

“Que providencie junto a secretaria responsável 
a colocação de um guarda municipal no pátio e 

arredores da Igreja Católica, patrimônio do 
nosso município, e que mantenha intensificada 

essa vigilância.” 

 

Douglas Espíndola Borges 

646 
“Que oficie a Ampla para resolver problemas de 

fornecimento de energia no Bairro Volta da 
Ferradura.” 

 
Alan das Neves Joi 

 

647 
“Providências cabíveis para acabar com a vala 

negra localizada no Bairro da Reta.” 

 
Alan das Neves Joi 

 

648 

“Que providencie placa de sinalização de 
contra- mão na Avenida Governador Roberto 
Silveira que da acesso a Rua Dr. Mario Freire 

Martins enfrente ao Posto de gasolina.” 

Julio Carlos Silva Badini 
 

649 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
providencie a construção de um ponto de ônibus 

coberto, na Avenida Governador Roberto 
Silveira, junto ao trevo, na entrada do Bairro 

Glória.” 

Wilson Trallis Pereira  
 

650 

“Que através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente providencie a limpeza do Rio Macuco 
com início na Ponte de Ferro no Bairro Reta e 

término no Bairro da Glória.” 

Wilson Trallis Pereira  
 

651 

“Que providencie junto a Secretaria responsável 
a construção de um quiosque no Parque de 

Exposições Edgar Rodrigues Lutterbach – Rural 
Park, mais especificamente em frente ao Posto 

do DETRAN.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

652 

“Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Educação e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, que crie o Programa de Coleta 
Seletiva de lixo nas escolas da Rede Pública 

Municipal.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 
 

653 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie o conserto do aparelho de Raio X 
da Casa do Parto.” 

 
Julio Carlos Silva Badini 

 

654 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie a revisão da sinalização de trânsito 
do Município de Macuco.” 

 
Julio Carlos Silva Badini 

 

655 

“Que providencie junto a Secretaria responsável 
obras de melhorias e ampliações da Ponte José 

Marini Neto na Rua José Henrique Machado 
Filho.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

656 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie melhoria da estrada da Zona Rural, 

da Fazenda da Saúde a Fazenda Rosas dos 
Ventos.” 

Julio Carlos Silva Badini 

657 
“Que através da Secretaria Municipal de Saúde, 

providencie um melhor atendimento por parte 
dos médicos plantonistas da Casa do Parto.” 

Julio Carlos Silva Badini 
 

658 

         “Indico à Mesa Diretora, na forma 
regimental, depois de ouvido o Plenário, que 
seja solicitado ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal de Macuco, que providencie junto a 
secretaria responsável uma Autarquia de 

VEREADORES 



Trânsito para o Município de Macuco.” 

659 

“Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Educação, Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Secretaria Municipal de 
Saúde, Conselho Municipal de Segurança 

Pública e mais responsáveis a realização de 
palestras nas escolas das redes Públicas 

Municipais, aos alunos do Ensino Fundamental, 
esclarecendo os prejuízos ocasionados á saúde 

aos que fazem uso do fumo, álcool e drogas 
químicas em geral.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 
 

660 

“Que providencie junto a Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer o incentivo e apoio a 

corredores e novos corredores do Município de 
Macuco da Tradicional Corrida Rústica de São 

João Batista.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 
 

661 

“Que providencie junto a Defesa Civil de 
Macuco um Guarda Municipal nos horários de 

entrada e saída dos alunos da Escola Municipal 
Sylvia Bittencout Bath Rosas no bairro Volta do 

Umbigo.” 

Marcos da Cunha Boquimpani 

662 

“Que providencie junto a Secretaria 
Responsável, com a maior brevidade possível, a 

entrega da escritura definitiva aos moradores 
das casas populares do nosso Município.” 

Douglas Espíndola Borges 

663 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
junto ao Departamento de Estradas de 

Rodagem DER, Órgão responsável pela RJ 116 
providencie a colocação de três redutores de 
velocidade, devidamente pintados na Avenida 

General Atratino Côrtes Coutinho.” 

Michelle Bianchini Biscácio 

664 

“Que através da Secretaria Responsável 
providencie um local adequado para a 

construção de uma Raia para prática do esporte 
de Malha.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

665 

“Que através da Secretaria de Obras 
providencie reparos na galeria de esgoto, 

localizada na Travessa Renato Natividade de 
Abreu.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

666 

“Que oficie a Ampla Empresa de Energia 
Elétrica para que esta providencie a colocação 
de postes de iluminação, com início a Rua Raul 

Augusto Ribeiro e término a Rua Sebastião 
Ireno Temperini.” 

Julio Carlos Silva Badini 
 

667 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie reparos na iluminação Pública à 

Rua Werter Morais Pinto, Nº 8 Quadra IX – No 
Bairro Glória.” 

Julio Carlos Silva Badini 
 

668 

“Que através da Secretaria Responsável 
providencie a retirada das pilastras de concreto 

que se encontra sobre as calçadas localizadas á 
Rua Eulália Freire Martins no Bairro Paraíso.” 

Marcos da Cunha Boquimpani 

669 

“Que seja viabilizado a abertura de um Posto de 
“Autoatendimento Orientado” junto a Receita 
Federal do Brasil em nosso Município, para 

atender nossos munícipes.” 

Wilson Trallis Pereira 

670 

“Que seja solicitado à instalação de sistema de 
monitoramento por câmeras no Centro da 

Cidade e nos principais pontos estratégicos do 
nosso Município viabilizando maior segurança à 

Wilson Trallis Pereira 



Cidade.” 

671 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie a colocação de dois quebra molas 

devidamente pintados à Rua Douglas Faria 
Mellis no Bairro Centro.” 

Julio Carlos Silva Badini 
 

672 

“Que disponibilize, junto a Secretaria 
responsável, a permanência de 01 (um) Guarda 
Municipal no interior dos Ônibus Escolares para 

orientar os estudantes ao embarcarem e 
desembarcarem.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

673 
“Que providencie junto a secretaria responsável, 
com a maior brevidade possível, o calçamento 
da rua que dá acesso ao Cemitério Municipal.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

674 

“Que através da Secretaria Responsável 
providencie a colocação de bancos fixos na 

Praça Hermes Latini, localizada no Bairro Nova 
Macuco.” 

Michelle Bianchini Biscácio 
 

675 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie meio fio e a colocação de saibro na 
Rua Edmar Passos Faria, localizada no Bairro 

Nova Macuco.” 

Julio Carlos Silva Badini 
 

676 
“Que providencie junto á secretaria responsável 
que seja realizada manutenção preventiva na 

frota de veículos do Município.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

677 
“Que providencie junto á secretaria responsável 
reparos na rua de acesso ao departamento de 

transporte ao lado da Casa do Parto.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

678 

“Que disponibilize, junto a Secretaria 
responsável, um local específico e apropriado 
para que se instale um ponto de táxi em nosso 

município.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

679 

“Que disponibilize, junto a Secretaria 
responsável, a pavimentação da Travessa onde 

hoje fica localizado o ponto de táxi de nossa 
cidade, próximo à rodoviária.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

680 
“Que através da Secretaria de Obras 

providencie reparos na calçada em frente ao 
Macuco Esporte Clube.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

681 

“Que providencie junto a Secretaria responsável 
a pavimentação da Rua Clarimundo Vieira da 

Silva, rua essa que fica localizada em frente ao 
Colégio Estadual José Carlos Boaretto.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

682 

“Que através da Secretaria Municipal de Saúde 
e Combate as Drogas providencie faixa com o 

tema combate a dengue na entrada de todos os 
Bairros do Município.” 

Julio Carlos Silva Badini 

   
   
   
   
   
   

 


