Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Macuco
Poder Legislativo
Ata da DCCLXVI Sessão Ordinária da Quinta Legislatura
da Câmara Municipal de Macuco, realizada no dia
01 de agosto de 2016, às 18h00 min,
Na forma regimental;
Ao primeiro dia do mês de agosto de 2016, 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 e Vereador Cássio Avelar Daflon Vieira. O Presidente convidou ao Vereador Marcos
da Cunha Boquimpani para que assumisse a 1º Secretaria. Não havendo a leitura da ata.
A palavra foi franqueada ao Pequeno Expediente. No Pequeno Expediente fez o uso da
palavra o Vereador Mário Cesar Nunes Marine o qual pediu que a Casa enviasse ofício
para que a Secretaria de Obras coloque tampa no bueiro próximo ao ponto de taxi na
Rodoviária porque está aberto e pode causar um acidente ali, concluiu. Fez o uso da
palavra o Vereador Júlio Carlos Silva Badini, o qual agradeceu a Secretaria por ter feito
os quebra molas na Rua Douglas Faria Mellis e agora o que está faltando ali é uma placa
de sinalização, pois muita gente não está vendo os quebra molas, passam correndo, batem
com o carro. Pediu para que os mesmos fossem ajustados também, pois ficou muito alto. O
problema resolveu, pois é um ponto que passa muita criança e dá acesso ao Colégio
Rodolfo Albino, José Carlos Boaretto, a academia e vários pontos. Pediu uma placa de
sinalização para concluir. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra no
Pequeno Expediente, o Presidente disse que a Casa irá atender os pedidos dos Vereadores e
enviar ofício, mas solicitou aos mesmos que formulassem isso através de indicação, de
acordo com o nosso regimento, para ficar uma coisa mais adequada para que depois possa
ser cobrada alguma atitude no futuro. Em seguida solicitou a Secretária Geral para que
fizesse a leitura do Grande Expediente. No Grande Expediente foi feita a leitura da
Indicação Nº757/16 de autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio. A palavra foi
franqueada ao Grande Expediente. Não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra no
Grande Expediente, o Presidente Frank monteiro Lengruber passou para Ordem do dia.
Encaminhou a Indicação Nº 757/16 de autoria da Vereadora Michelle Bianchini Biscácio
ao Chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente Frank
Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, e eu
Aline das Neves Joi lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Presidente___________________________
e
pelo
2º
Secretário
__________________________.

