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683 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
seja construída calçada no trecho compreendido 

entre a Rua Dinah Machado Botelho que se 
inicia na Av. Jacet Alves de Carvalho com 

término no Parque de Exposição Edgar 
Rodrigues Lutterback.” 

Alan das Neves Joi 

684 
“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
providencie a pintura de todos os quebra- molas 

do nosso Município.” 
Michelle Bianchini Biscácio 

685 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
seja trocado o piso atual por piso anti 

derrapante das calçadas da Travessa Mercedes 
Monteiro Machado ambas localizadas no Centro 

nas Praças Nilo Peçanha e Amaral Peixoto.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

686 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
providencie reparos no Parque localizado na 
Praça Professor João Brasil, no Centro do 

Município.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

687 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
seja feita melhorias na Rua Darci José Coube 
localizada no Bairro Barreira, Rua esta que da 

acesso ao Bairro Araponga, dentre essas 
melhorias limpeza de bueiros, canalização das 

águas pluviais, conserto no asfalto, 
ensaibramento da parte de terra, além da 
retirada de um poste de energia que esta 

atrapalhando o acesso de veículos que circulam 
nesta via.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

688 
“Que disponibilize, junto a Secretaria 

responsável, um computador portátil para cada 
professor da rede municipal.” 

Douglas Espíndola Borges 

689 
“Que através da Secretaria Municipal de Obras 

seja feita melhorias na Rua Manoel Vieira 
Vogas localizada no Bairro Nova Macuco.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

690 

“Que disponibilize junto a Secretaria 
responsável o recapeamento asfáltico das 

seguintes Ruas, localizadas no Bairro Paraíso: 
Rua Manoel Miranda, Rua Celso Tavares e Rua 

Valdir Pires.” 

Douglas Espíndola Borges 

691 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie a colocação de lixeiras a Praça 
Wilson de Lima Campos.” 

Michelle Bianchini Biscácio 

692 

“Que através da Secretaria responsável, seja 
instalado um espelho convexo à Rua 

Constantino Castricínio a altura do Nº 727, 
localizada no Bairro Volta do Umbigo.” 

Wilson Trallis Pereira 

693 

“Que envie à esta Casa de Leis, Projeto de Lei 
dispondo sobre a obrigatoriedade de concessão 
de transporte rodoviário a todos os munícipes 

que estejam cursando o 3º grau ou equivalente 

Douglas Espíndola Borges 



e escolas ou cursos técnicos fora do âmbito do 
município, nos termos do anteprojeto que 

segue: “ 

694 

“Que seja realizado estudos sobre a 
possibilidade de se providenciar  a remessa a 

essa Casa de Leis de um Projeto de Lei criando 
a ouvidoria no setor de transporte do município 

de Macuco.” 

Wilson Trallis Pereira 
 

695 

“Que disponibilize, junto a Secretaria 
responsável, a construção de rampas de acesso 
para os portadores de necessidades especiais, 
bem como para os idosos, gestantes e mães 

com carrinho de bebê.” 

Douglas Espíndola Borges 

696 
“Que providencie a colocação de dois quebra 
molas na Rua Douglas Faria Mellis, Centro.” Júlio Carlos Silva Badini 

697 

“Que providenciejunto a Secretaria responsável 
a reforma do Parque que fica localizado na 
Praça Hermes Latini, na Rua Edmar Passos 

Faria, bairro Nova Macuco, bem como a 
construção de uma quadra de esportes no 

mesmo local.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

698 
“Que providencie junto a Secretaria responsável 
a remoção do super poste e o entorno, que está 

localizado no Centro do Município.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

699 

“Que providencie junto à Secretaria 
responsável, uma maior fiscalização do 

comércio de ambulantes, principalmente de 
vendedores que não são do nosso Município.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

700 

“Que providencie junto à Secretaria responsável 
a colocação de placas para identificação das 
ruas do nosso município, principalmente nos 

bairros da Glória e Reta.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

701 
“Que providencie junto à secretaria responsável 

a construção de uma área de lazer no Bairro 
Paraíso.” 

Douglas Espíndola Borges 

702 

“Que providencie, junto a Secretaria 
responsável a construção de canaletas, caixas 

para capacitação de águas pluviais, e 
acostamento, em toda a extensão da Rua 

Caetano Boaretto, no bairro Volta do Umbigo.” 

Douglas Espíndola Borges 

703 

“Que seja solicitado ao Prefeito Municipal de 
Macuco Dr. Félix Monteiro Lengruber, que 

através dos meios necessários, oficie a 
Empresa Ampla, para que a mesma restabeleça 

um novo horário de atendimento.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

704 

“Que seja solicitado ao Prefeito Municipal de 
Macuco Dr. Félix Monteiro Lengruber, que 

através da dos meios necessários providencie 
uma extensão de Rede de água de 

aproximadamente 102 metros de tubo PVC para 
o bairro Volta da Ferradura, no Município de 

Macuco- RJ.” 

Alan das Neves Joi 

705 

“Que seja solicitado ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal de Macuco Dr. Félix Monteiro 

Lengruber, que através da Secretaria de Obras 
providencie uma reserva de material de 

construção para atender aos funerais nos finais 
de semana.” 

Marcos da Cunha Boquimpani 

706 
“Que disponibilize, junto a Secretaria 

responsável, o oferecimento de lanches (kit) aos Douglas Espíndola Borges 



pacientes que utilizam o transporte da 
Secretaria de Saúde, que geralmente percorrem 

longas distâncias para realizarem exames, 
tratamentos, consultas ou internações. 
Benefício este estendido também aos 

respectivos acompanhantes.” 

707 

“Que através da Secretaria de Obras, 
seja construído um muro ou colocado uma 

grade de proteção ao lado esquerdo no início da 
Rua Benedito Castro Candinho, na subida do 

Araponga, no Bairro da Barreira.” 

Wilson Trallis Pereira 

708 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie a remarcação da faixa de pedestre 
e colocação de placa indicando contramão ou 

proibido seguir em frente à Rua Chafizarif, 
localizada no bairro Centro, mas precisamente 

em frente à lanchonete do Serjão.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

709 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie uma pista de skate em nosso 
Município.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

710 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie a retirada de um poste de luz 

localizado na Praça Hermes Latini, no bairro 
Nova Macuco.” 

Michelle Bianchini Biscácio 

711 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie uma revisão na iluminação dos 
postes das ruas e praças de todo Município.” 

Michelle Bianchini Biscácio 

712 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie bancos e revisão da iluminação da 
Praça Mãe Rainha, localizada à Rua Abdo Elias 

Antonio, no Bairro Centro.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

713 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie uma cobertura no portão da Escola 
Municipal Professor David Coelho dos Santos, 

localizada no bairro Barreira e plantio de 
árvores, já de médio porte.” 

Michelle Bianchini Biscácio 

714 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie o calçamento da Rua Lucy de 
Araújo Faria, no bairro Nova Macuco.” 

Michelle Bianchini Biscácio 

715 

“Que através da Secretaria responsável, que 
seja construído dois quebra molas à Rua Darci 

José Coube, localizada no Bairro Barreira.” 
Wilson Trallis Pereira 

716 
“Que através da Secretaria responsável, 

providencie a limpeza das fossas situada a Rua 
Francisco Fernando Neto, no Bairro Reta.” 

Wilson Trallis Pereira 

717 

“Que através da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Aquicultura, 

providencie transporte para que os pecuaristas 
do Município possam buscar alimentos para a 

criação de bovinos.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

718 

“Que através da Secretaria Municipal de Obras 
providencie manutenção na Creche Zilda 

Ribeiro Bianchini tais como corrigir vazamento 
de água, conserto do telhado, abertura de 

janelas em algumas salas.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

719 

“Que através da Secretaria responsável, 
providencie a manutenção dos quebra molas 

danificados, a retirada do quebra mola a altura 
do número 271, pois o mesmo está a menos de 

Wilson Trallis Pereira 



20 m do próximo existente. E a construção de 
um quebra mola a altura do número 522, à Rua 
Abdo Elias Antônio, no Centro do Município.”  

720 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie manutenção na Praça Zilda Ribeiro 
Bianchini localizada no Bairro Santos Reis. Tais 

consertos e troca de alguns brinquedos do 
parque, poda de árvores, melhoria na 

iluminação e troca da areia no piso do parque.”  

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

721 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie a colocação de braços de luz na 
Rua Carlos Badini Júnior, em frente à Praça 

Zilda Ribeiro Bianchini, localizada no Morro dos 
Santos Reis. E que seja feito reparos nas 
tampas das caixas de bueiros em todo o 

Município.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 


