Ata da 43ª Reunião Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara
Municipal de São João da Barra realizada no dia 9 de outubro de 2013 na
forma abaixo:
Aos nove 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 Carlos Machado
da Silva, 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, e a Leitura do Projeto de Lei 051/2013 do
Poder Executivo - "Dispõe sobre a extinção e criação de cargos
comissionados no âmbito da Procuradoria Geral do Município e dá outras
providências". O Projeto foi encaminhado ás comissões. O Edil Alex Sandro
Matheus Firme apresentou Requerimento Verbal solicitando a suspensão
da sessão por cinco minutos para que as comissões dessem o parecer ao
devido Projeto de Lei e a quebra de interstícios para que o mesmo fosse
deliberado em regime de urgência ainda nesta sessão, sendo aprovado sem
restrições. Em seguida os secretários procederam as leituras das Moções de
Aplausos a Marilton Pinheiro e de Parabenização a Denise Esteves, dos
Requerimentos 092, 093 e 094/2013 e das Indicações 334, 341, 343, 350,
351 e 352/2013, com as autorias de quase todos os vereadores, exceto os
Elisio Alberto da Silva Rodrigues e Ronaldo Gomes de Souza. Os Edis Alex
Sandro Matheus Firme e Franquis Areas de Freitas apresentaram Moções
Verbais de Aplausos e de Pesar, respectivamente. Todas as matérias foram
discutidas pelos Edis presentes e aprovadas sem restrições. Após a
aprovação da Indicação 352/2013 o sr. Presidente suspendeu a sessão por
cinco minutos devido a queda de energia elétrica. Sem haver o
restabelecimento da mesma, a reunião foi dada por encerrada às dezoito

horas e quarenta e cinco minutos, ficando marcada a próxima reunião
ordinária para o dia quinze de outubro do corrente ano, terça-feira, e
determinado 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.

