Ata da 41ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara
Municipal de São João da Barra realizada no dia 2 de outubro de 2013 na
forma abaixo:
Aos dois dias do mês de outubro do ano calendário de dois mil e treze, no
plenário da Câmara Municipal de São João da Barra - RJ, sito a Rua Barão de
Barcelos n° 88 altos, centro nesta cidade, reuniu-se o Poder Legislativo
Municipal sob a presidência do Sr. Aluizio Siqueira Filho, com a presença de
todos os Edis que compõem esta casa, conforme livro de registro de
presença, e às dezessete horas o Sr. Presidente deu inicio a Sessão
Ordinária solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da reunião
anterior, que foi aprovada sem restrições, e procedendo a leitura das
correspondências e ofícios recebidos. Após, o primeiro secretário fez a
leituras do Projeto de Lei 050/2013 do Poder Executivo -"Autoriza abertura
de crédito adicional especial." e dos Projetos de Resolução: 112/2013 do
Edil Aluizio Siqueira Filho - "Denomina de Bairro Telê Santana III a área
próxima a chegada da Lagoa de Iquipari situada no 3º Distrito deste
Múnicipio" e 113/2013 do Edil Franquis Areas de Freitas - "Denomina de
Renato Machado Gonçalves o Espaço destinado a Imprensa da Câmara
Municipal de São João da Barra". Todos os Projetos foram encaminhados ás
comissões. O Edil Alex Sandro Matheus Firme apresentou Requerimentos
verbais solicitando a suspensão da sessão por cinco minutos para que as
comissões dessem o parecer ao Projeto de Lei 050/2013 e a quebra de
interstícios para que os Projetos de Lei 046 e 050/2013 fossem aprovados
em regime de urgência, ainda nesta sessão, sendo aprovados por
unanimidade. Retomando os trabalhos o sr. Presidente solicitou aos
secretários as leituras das Moções de Aplausos e Parabenização a Capitania
dos Portos, aos policiais Araújo e Nunes, a Carla Machado e aos
organizadores da Cruzada Evangelista, da Moção de Repúdio a Carlos
Cunha, dos Requerimentos 087, 088, 089, 090/2013 e das Indicações 338 e
340/2013, com as autorias de todos os vereadores. A vereadora Sônia

Maria da Silva Pereira fez um Requerimento Verbal à Empresa Ampla.
Todas as matérias foram discutidas pelos Edis presentes. As Moção de
Aplausos e Parabenização a Carla Machado foi aprovada, porém o Edil
Carlos Machado da Silva se absteve da votação e o Edil Franquis Areas de
Freitas votou pela reprovação da mesma. A Moção de Repúdio a Carlos
Cunha foi aprovada, no entanto os Edis Carlos Machado da Silva e Franquis
Areas de Freitas votaram pela reprovação da mesma. O Requerimento
089/2013 foi REPROVADO pelo voto dos vereadores Alex Sandro Matheus
Firme, Elisio Alberto da Silva Rodrigues, Eziel Pedro da Silva, Jonas Gomes
de Oliveira, Ronaldo Gomes de Souza e Sônia Maria da Silva Pereira. Todas
as outras matérias foram aprovadas sem restrições. Ato continuo o sr.
Presidente passou a Ordem do Dia, solicitando ao primeiro secretário a
segunda chamada dos vereadores e as leituras dos pareceres aos Projetos
de Lei 046 e 050/2013, que foram aprovados por unanimidade, inclusive
em 1ª e 2ª discussão. Após o sr. Presidente passou ao Tema Livre e solicitou
a Edil Sônia Maria da Silva Pereira que assumisse a Presidência da sessão,
retirando-se da mesma para tratar de questões pessoais. Os Edis Alex
Sandro Matheus Firme e Carlos Machado da Silva usaram a palavra. Sem
mais a tratar a sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão às dezoito horas e quarenta minutos, marcando a próxima reunião
ordinária para o dia oito de outubro do corrente ano, terça-feira, e
determinando a mim, Diego Corrêa Sardinha– Redator de Atas – a lavratura
desta Ata que redigi e assino e que, após lida e aprovada, vai assinada pelos
vereadores membros da Mesa Diretora e demais Edis deste Poder
Legislativo.

