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722/15 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie o método das caixas postais 

comunitárias, instalando-o no Bairro Volta 
da Ferradura.” 

Alan das Neves Joi 

723/15 

“Que através da secretaria responsável, 
providencie a construção de uma guarita de 

ônibus, no trecho RJ116 curva do perigo, 
mas precisamente na entrada do Bairro 

Volta da Ferradura.” 

Cássio Avelar Daflon Vieira 

724/15 

“Que disponibilize, junto a Secretaria 
responsável, o conserto e manutenção da 

iluminação da Praça Hermes Latini, 
localizada no Bairro Nova Macuco.” 

Douglas Espíndola Borges 

725/15 

“Que disponibilize, junto a Secretaria 
responsável, a recuperação da pintura da 
fachada da Escola Bath Rosas, no Bairro 

Volta do Umbigo.” 

Douglas Espíndola Borges 

726/15 

“Que através da Secretaria responsável, 
elabore um Projeto de Lei dispondo sobre a 
aplicação do piso salarial profissional dos 

Agentes Comunitários de Saúde e dos 
Agentes de Combate às Endemias no 

âmbito do Município de Macuco, conforme 
anteprojeto de lei anexado.” 

Wilson Trallis Pereira 

727/15 
“Que disponibilize, junto a Secretaria 

responsável, um Guarda Municipal no Posto 
de Saúde, no horário de funcionamento.” 

Douglas Espíndola Borges 

728/15 

“Que através da Secretaria responsável, 
providencie o calçamento e iluminação 

pública da Rua Milton Gonçalves, localizada 
No Bairro Paraíso.” 

Wilson Trallis Pereira 

729/15 

“Que através da Secretaria Municipal de 
Obras, providencie infra estrutura, 

pavimentação e calçamento da Rua Darcy 
José Coube Brewer, localizada no 

loteamento Bela Vista, Bairro Barreira.” 

Júlio Carlos Silva Badini 

730/15 

“Que através da Secretaria responsável, 
providencie a manutenção da Passarela 

Manoel Roberto da Silva (Lucinho) 
localizada ao lado da ponte na Avenida 

Governador Roberto Silveira (Rod. RJ116), 
Bairro Centro.” 

Wilson Trallis Pereira 



731/15 

“Que através da Secretaria responsável ou 
órgão estadual que providencie a colocação 

de um quebra-mola ou um redutor de 
velocidade na Avenida General Altratino 

Cortes, em frente ao Nº 651.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 

732/15 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie o serviço de captação de água e 

esgoto na rua projetada L ligada a Rua 
Werter Moraes Pinto no Bairro da Glória.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

733/15 

“Que através da Secretaria de 
Administração ou Órgão competente, 

providencie conserto e manutenção da torre 
de TV do Município.” 

Wilson Trallis Pereira 
 

734/15 

“Que através da Secretaria Municipal de 
Obras, providencie a limpeza das manilhas, 
localizadas à Rua Douglas Faria Mellis, no 

Bairro Centro.” 

Júlio Carlos Silva Badini 
 

735/15 
“Que através da Secretaria responsável 

providencie a colocação de bancos ao redor 
do DETRAN.” 

Michelle Bianchini Biscácio 
 

736/15 

“Que disponibilize, junto a Secretaria 
responsável, a recuperação da iluminação 
da Praça José Carlos Teixeira de Carvalho 

(carlitão), localizada no Bairro da Reta.” 

Douglas Espíndola Borges 
 

737/15 

“Que através da Secretaria responsável 
providencie a manutenção da iluminação 

pública, tais como conserto de reator, trocas 
de lâmpadas e outros reparos necessários 
em todas as Ruas do Bairro da Reta e do 

Bairro São José.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

738/15 

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

através da Secretaria Responsável, 
providencie a compra de uma batedeira de 

cereais acoplada ao trator.”  

Júlio Carlos Silva Badini 
 

739/15 

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

cadastro de doadores de sangue do 
Município, contendo os seguintes dados: 

nome completo, tipo sanguíneo, endereço, 
telefone para que facilite aos munícipes na 

hora de localizar os doadores e também que 
disponibilize transporte para os doadores, já 

que não temos banco de sangue.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

740/15 

“Dispõe sobre o diagnóstico de gestantes 
portadoras do vírus HIV e prevenção da 

transmissão do mesmo aos fetos e crianças 
recém-nascidas.” 

Douglas Espíndola Borges 
 



741/15 

“Que através da Secretaria Municipal de 
Obras ou Órgão competente, providencie a 

reforma do parque localizado na Praça 
Professor João Brasil, no Centro.” 

Wilson Trallis Pereira 
 

742/15 

“Fica alterada a Lei Municipal Nº045/98 para 
que as comemorações do dia do Evangélico 

sejam feitas no Macuco Rural Park, 
Transformando o evento em uma Expo 

Gospel no Município de Macuco.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

743/15 

“Que através da Secretaria responsável, 
providencie a construção de um quebra – 

molas e placas proibindo tráfego de ônibus e 
caminhões, a Rua Pereira Lopes no Bairro 

Maravilha.” 

Carlos Alberto da Silva Oliveira 
 

744/15 

“Que através da Secretaria Municipal de 
Obras, providencie um mutirão de limpeza, 
nas proximidades das casas populares, e a 
Rua que da acesso a Escola David Coelho 

dos Santos no Bairro da Barreira.” 

Júlio Carlos Silva Badini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


