
 O MACUCO                                                              04

           Você é a nossa melhor notícia!!! Por Thiago DiasS

Macuco, 18 a 21 de outubro de  2019

  Jornal O  Macuco. Edição nº419 ,  18  a 21  de outubro  de 2019,  página 04.

Advogados e despachantes poderão
atuar em processos administrativos

   A  Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou, nesta quin-
ta-feira (17/10), em primei-
ra discussão, o projeto de lei
1.089/19, do deputado
Anderson Moraes (PSL),
que regulamenta a atuação
de advogados e despachan-
tes documentalistas em pro-
cessos administrativos dos
órgãos públicos do Estado
do Rio. A medida ainda pre-
cisa ser votada pela Casa
em segunda discussão.
   Segundo o texto, toda a
pessoa física ou jurídica po-
derá ser representada por
um advogado ou despa-
chante em um processo ad-
ministrativo. Estes profissi-
onais poderão inclusive en-
trar com recursos das deci-
sões. A medida determina
ainda que em processos re-
presentados por advogados
ou despachantes as
intimações de qualquer es-
pécie deverão ser realizadas
mediante publicação no Di-
ário Oficial do Estado do Rio,

com o nome completo, nú-
mero de registro e órgão
expedidor do procurador.
   “No desempenho de suas
atribuições, esses profissio-
nais exercem um papel fun-
damental para o exercício da
cidadania, além de poderem
facilitar as relações dos re-
presentantes do Estado e
das instituições públicas
com os cidadãos afetados
por suas exigências legais”,
justificou o autor.
   Ana Cláudia Soares, des-
pachante documentalista
desde 2005, acompanhou a

aprovação do projeto das
galerias do Plenário. Para
ela, a medida é importante
para dar transparência ao
serviço e facilitar a escolha
dos cidadãos por um despa-
chante capacitado. "Nossa
profissão atualmente não é
regulamentada, o que não
dos dá acesso a alguns ór-
gãos, como o Detro. O usu-
ário tem total liberdade de
contratar um profissional ca-
pacitado para lidar com os
processos burocráticos",
disse.

Deputado Anderson Moraes (PSL)    FONTE/ALERJ
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Outubro Rosa: Alerj inaugura
exposição 'A mulher e o

Câncer no Brasil'
   Como parte da programa-
ção da campanha Outubro
Rosa da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj), será inau-
gurada a exposição 'A Mu-
lher e o câncer no Brasil'
nesta quinta-feira (17/10), às
13h, no Salão Nobre do Pa-
lácio Tiradentes. O projeto é
uma ação em parceria da
Comissão de Defesa dos
Direitos da Mulher com a
Fiocruz e o Museu da Vida.
A exposição será aberta ao
público e poderá ser visita-
da até o dia 31 de outubro,
das 9h às 17h.
   “A exposição é uma opor-
tunidade para o público to-
mar conhecimento do que
as instituições de saúde e

pesquisa, como a Fiocruz,
vêm fazendo em termos
científicos quanto aos tra-
tamentos do câncer de
mama. E conhecer tam-
bém um pouco da história
dos seios, de forma artísti-
ca, histórica e lúdica”, ex-
plicou a presidente da Co-
missão, deputada Enfer-
meira Rejane (PCdoB).
Como parte da programa-
ção da campanha Outubro
Rosa da Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj), será
inaugurada a exposição 'A
Mulher e o câncer no Bra-
sil' nesta quinta-feira (17/
10), às 13h, no Salão No-
bre do Palácio Tiradentes.

O projeto é uma ação em par-
ceria da Comissão de Defe-
sa dos Direitos da Mulher com
a Fiocruz e o Museu da Vida.
A exposição será aberta ao
público e poderá ser visitada
até o dia 31 de outubro, das
9h às 17h.“A exposição é uma
oportunidade para o público
tomar conhecimento do que
as instituições de saúde e
pesquisa, como a Fiocruz,
vêm fazendo em termos cien-
tíficos quanto aos tratamentos
do câncer de mama. E conhe-
cer também um pouco da his-
tória dos seios, de forma ar-
tística, histórica e lúdica”, ex-
plicou a presidente da Comis-
são, deputada Enfermeira
Rejane (PCdoB).


