Ata da 42ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara
Municipal de São João da Barra realizada no dia 8 de outubro de 2013 na
forma abaixo:
Aos oito 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
quase todos os Edis que compõem esta casa, exceto o Edil Franquis Areas
de Freitas, conforme livro de registro de presença, e às dezessete horas e
trinta e cinco minutos o Sr. Presidente deu inicio a Sessão Ordinária
solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da reunião anterior, que
foi aprovada sem restrições. Em seguida os secretários procedaram as
leituras das Moções de Aplausos e Parabenização ao atleta Adejaldo Silva,
aos organizadores da 2ª Cavalgada Novilha Rebelde e ao Prefeito, do
Requerimento 091/2013 e das Indicações 337, 339, 342, 344, 345, 346, 347,
348 e 349/2013, com as autorias de todos os vereadores. O vereador Elisio
Aberto da Silva Rodrigues fez uma Moção Verbal de Aplausos aos gerentes
da Caixa Econômica Federal, ao Prefeito e as secretarias competentes. O
Edil Carlos Machado da Silva apresentou um Requerimento Verbal ao DER Departamento de Estradas e Rodagem. A Edil Sônia Maria da Silva Pereira
assumiu a presidência de sessão na discussão da Indicação 346/2013,
retornando a sua cadeira após a aprovação da mesma. Todas as matérias
foram discutidas pelos Edis presentes e 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 Resolução 110/2013 do Edil Alex Sandro Matheus Firme "Considera de utilidade pública a Igreja Evangélica Assembléia de Deus Vida
Amor", 111/2013 do Edil Alex Sandro Matheus Firme - "Modifica o caput
dos Artigos 1º das Resoluções nºs 002/1982 e 004/2012, que denomina de
Afonso Celso Ribeiro de Castro e Jonas Martins Meireles as praças

existentes em Atafona." e 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", que foram aprovados por
unanimidade em primeira discussão, ficando os Projetos em pauta para
segunda e última discussão. Após o sr. Presidente passou ao Tema Livre e
os Edis Alex Sandro Matheus Firme e Aluizio Siqueira Filho usaram a
palavra. Sem mais a tratar o sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
encerrou a sessão às dezenove horas e dez minutos, marcando a próxima
reunião ordinária para o dia nove de outubro do corrente ano, quarta-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.

