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Ata da DCLIX Sessão Ordinária da Quinta Legislatura 
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia 
03 de novembro de 2014, às 18h00 min,                                                                                                                                                        
Na forma regimental;                                                                              
 
Aos três dias do mês novembro de 2014, 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. 
Ausentes os Vereadores Douglas Espíndola Borges e Frank Monteiro 
Lengruber. Foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade. A 
palavra foi franqueada no Pequeno Expediente. Fez uso da palavra no 
Pequeno Expediente o Vereador Wilson Trallis Pereira o qual disse fazer uso 
da tribuna para pedir que a Casa encaminhasse um pedido a Secretaria de 
Obras para que venha baixar dois quebra-molas, em ordem o segundo e o 
terceiro da Rua Carlos Badini Junior, que está de fato trazendo muitos 
transtornos para alguns automóveis que estão arrancando os amortecedores, 
digo os silenciosos, porque está de fato fora da altura normal, o que está 
trazendo um transtorno grande e gostaria que essa Casa encaminhasse de uma 
forma à Secretaria de Obras para que providenciasse para baixar os quebra-
molas dois e três em ordem de seqüência da Rua Carlos Badini Junior, concluiu.  
Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno 
Expediente, o Presidente em exercício Marcos da Cunha Boquimpani solicitou 
a Secretária Geral que fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande 
Expediente foi feita a leitura dos Comunicados Nº287659/2014, 
Nº251193/2014 e Nº240512/2014 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação e do Convite da Assembléia Legislativa do Estado Rio de Janeiro – 
ALERJ. A palavra foi franqueada no Grande Expediente. Não havendo quem 
quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, nem Ordem do dia e 
não havendo mais nada a tratar o Presidente em exercício agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Janaina Pinheiro Felix Azevedo 
lavrei a presente ata que vai assinada pelo Vice-
Presidente___________________________ e pelo 1º 
Secretário__________________________.     


