Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCXLVII Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
15 de setembro de 2014, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Aos quinze dias do mês de setembro 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.
Ausente o Vereador Alan das Neves Joi. 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 veio de uma forma verbal reiterar um pedido de uma comunidade, ou
melhor de duas. O assunto é a questão da não acessibilidade do Correio e disse
que parece que o Vereador Douglas Espíndola Borges já levantou essa posição
aqui, mas a comunidade está reiterando a necessidade do Correio chegar até as
casas e a questão por parte do Correio é que as ruas não têm sinalização de
nomes, não estão numeradas, enfim, que esta Casa oficialize o Governo para
que tome providência no sentido de que as casas sejam recebidas pela presença
do Correio, porque é um direito. Parece que é apenas um detalhe, mas que essa
Casa encaminhasse ao Executivo uma posição para tentar organizar nossa
cidade. Os Bairros que a princípio trago como reivindicação é o Nova Macuco
3, que por sinal é o Bairro que a Vereadora Michelle Bianchini Biscácio mora e
o Bairro da Glória. Deixo aqui meu pedido a essa Casa que providencie junto
ao Governo essa necessidade dos nossos munícipes, concluiu. Não havendo
mais quem quisesse fazer o uso da palavra no Pequeno Expediente, o
Presidente Frank Monteiro Lengruber antes de solicitar a Secretária Geral que
fizesse a leitura do Grande Expediente, pediu que a Senhora Vereadora
Michelle Bianchini Biscácio assumisse a cadeira do Primeiro Secretário Alan
das Neves Joi devido sua ausência. No Grande Expediente foi feita a leitura
do Ofício Nº002/14 da Coordenadoria Regional da FIRJAN e Ofício
Nº022/2014 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macuco. Não

havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no Grande Expediente, o
Presidente passou para Ordem do dia. Deferiu o Ofício Nº002/14 da
Coordenadoria Regional da FIRJAN solicitando o espaço físico da Casa para o
dia 18 de setembro de 2014 às 18h e pediu a Secretária Geral para que
informasse a instituição. Não havendo mais nada a tratar o Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu Aline das
Neves Joi Ferreira lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente___________________________
e
pelo
2º
Secretário__________________________.

