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Prêmio de poesia reúne alunos 
e fãs de literatura em Saquarema
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Prêmio de poesia reúne alunos 
e fãs de literatura em Saquarema

A Prefeitura de Sa-
quarema, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Educação, reali-
zou a etapa final do 1º 
Prêmio de Poesia Ro-
seana Murray. A ação 
aconteceu no auditório 
do Centro Municipal de 
Educação Padre Ma-
nuel, no bairro Porto da 
Roça. Voltado para alu-
nos da rede municipal 
de educação, o Prêmio 
de Poesia tinha por ob-
jetivo revelar talentos 
literários no municí-
pio, além de despertar 
maior interesse dos 
alunos para a poesia, 
um dos gêneros literá-
rios mais conhecidos 
da Língua Portuguesa.

O Prêmio de Po-
esia Roseana Murray 

reuniu alunos do 1º e 
2º seguimentos, além 
de estudantes do EJA 
(Ensino de Jovens e 
Adultos) e movimen-
tou toda a comunidade 
escolar do município. 
Nesta etapa final, 10 
poesias concorrem ao 
prêmio e as três melho-
res receberam, além 
dos troféus, diversos 
brindes. A escolha pela 
homenagem à escritora 
deu-se pelo fato de ser 
autora de diversos li-
vros de poesia e contos 
para crianças e jovens. 
Além disso, Roseana 
Murray trabalha com o 
projeto de leitura Café, 
Pão e Texto, receben-
do escolas públicas 
em sua casa para um 
café da manhã literá-

rio. Sempre que é pos-
sível, ela atende às so-
licitações de visitas às 
escolas do município.

De acordo com o 
Secretário Municipal 
de Educação e Cultura, 
Antonio Peres Alves, a 
realização do Prêmio 
de Poesia foi muito gra-
tificante: “Pudemos ver 
a alegria de cada aluno 
ao ver suas poesias 
aplaudidas pelo públi-
co. Estes pequenos 
autores representam o 
futuro da literatura sa-
quaremense. Nós, da 
Prefeitura de Saqua-
rema, por meio da Se-
cretaria de Educação e 
Cultura, continuaremos 
investindo para forta-
lecer a cultura literária 
em nossos alunos”.

Durante a cerimô-
nia, a escritora Rose-
ana Murray falou um 
pouco de sua traje-
tória e da alegria em 
ser homenageada no 
município de Saqua-
rema: “Estou muito 
feliz em ser homena-
geada neste prêmio 
de poesia. É gratifi-
cante ver que a Lite-
ratura, especialmente 
a poesia, está sendo 
valorizada no municí-
pio de Saquarema”.

Para o ano de 
2019, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação e 
Cultura fará uma nova 
edição do Prêmio de 
Poesia, integrando 
ainda mais os alunos 
de toda a rede mu-
nicipal de educação.

A Prefeitura de 
Araruama, através do 
Decreto nº 128 de 12 
de novembro de 2018, 
institui ponto faculta-
tivo nas repartições 
públicas, nesta sex-
ta-feira (16), um dia 
após o feriado nacio-
nal, Dia da Proclama-
ção da República, no 
dia 15 de novembro.

Vale destacar 

que, os serviços con-
siderados essenciais 
como: saúde, segu-
rança, forças tare-
fas da Secretaria de 
Obras, Urbanismo e 
Serviços Públicos e 
demais serviços que 
em virtude de exi-
gências técnicas ou 
por motivo de inte-
resse público, não 
serão interrompidos.

Ponto Facultativo

Campanha contra a febre 
amarela é intensificada
A Prefeitura Munici-

pal, através da Secreta-
ria de Saúde, realizará 
até o dia 17 de novem-
bro, a Campanha de 
Intensificação contra a 
Febre Amarela. A medi-
da é uma determinação 
da Secretaria de Esta-
do de Saúde, devido 
ao risco de ocorrência 
de novos casos de do-
ença diante do grande 
número de não vacina-
dos em todo Estado.

A Campanha de In-
tensificação contra a Fe-
bre Amarela foi adotada 
considerando fatores 
como a temperatura ele-
vada e o cenário enfrenta-
do pelo Estado, nos anos 
de 2017 e 2018, onde vá-
rios casos de febre ama-
rela silvestre foram re-
gistrados, evidenciando 
a gravidade e magnitude 
da doença que ocorre em 

decorrência da transmis-
são urbana, através do 
mosquito Aedes Aegypti.

Desta forma, a Co-
ordenação de Saúde 
Coletiva de Araruama 
disponibilizou 13 Unida-
des de Saúde do mu-
nicípio, para realização 
da campanha, são eles: 
Fazendinha, Ponte dos 
Leites, Itatiquara, Mataru-
na, São Vicente de Pau-
lo, Paracatú, Sobradinho, 
Boa Vista, Bananeiras, 
CIMI (só para gestan-
tes e crianças até 12 
anos), Iguabinha, Praia 
Seca e Morro Grande.

Vale destacar que, 
além de tomar a vacina, é 
muito importante que as 
pessoas façam regular-
mente a limpeza geral em 
suas residências, para eli-
minar qualquer recipiente 
que possam servir como 
criadouro de mosquito.
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Estado do Rio dE JanEiRo

CâmaRa muniCipal dE aRaRuama 
GabinEtE do pREsidEntE

ATO Nº 12
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

EMENTA; Dispõe sobre a suspensão do ex-
pediente administrativo e da Sessão Ordinária no 
âmbito do Poder Legislativo do Município de Ara-
ruama, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARARUAMA, no uso de suas atribuições le-
gais e regimentais e, considerando a interrupção 
da energia elétrica ocasionada pelas fortes chu-
vas no Município

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que não haverá expedien-
te administrativo no período da tarde do dia 08 de 
novembro de 2018. 

Art. 2º - Suspender a Sessão Ordinária da Câ-
mara Municipal de Araruama do dia 08 de novem-
bro de 2018.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 16 de novembro do corrente ano.  

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Presidente, 08 de novembro de 2018.

Carlos Alberto S. da Silva
Presidente

________________________________________

ATO Nº 13
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.

EMENTA; Dispõe sobre a suspensão do ex-
pediente administrativo no âmbito do Poder Le-
gislativo do Município de Araruama, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ARARUAMA, no uso de suas atribuições le-
gais e regimentais.

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que não haverá expedien-
te administrativo, no âmbito do Poder Legislativo 
do Município de Araruama nos dias 16 e 19 de 
novembro do corrente ano,  em função das festi-
vidades dos Feriados de 15 de Novembro - Pro-
clamação da Republica e 20 de Novembro - Dia 
Nacional da Consciência Negra. 

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 16 de novembro do corrente ano.  

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Presidente, 13  de novembro de 2018.

Carlos Alberto S. da Silva
Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2018

Dispõe sobre a criação de Comissão Parlamentar 
de Inquérito com a finalidade de investigar possíveis 
irregularidades na contratação, recebimento e 
pagamento de medicamentos, insumos e demais 
materiais hospitalares, referentes aos anos de 2014 
a 2018, com ênfase nas Contas Bancárias 8802-
1 FMP-SUS – 1754-8 MOVIMENTO – 624003-1 
SUS FED. ASSISTÊNCIA – 624004-0 FMS PAB – 
624005-8 SUS FED. FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
– 624010-4 FMS MAC – 624036-8 CUSTEIO.

CONSIDERANDO o disposto no Requerimento 
Legislativo nº 063/2018, subscrito pelos vereadores 
Vantoil Martins (PPS), Marciley Lessa Chaves (PDT), 
Jefferson Martini (PTC) e Paulo Rito (SD), que 
requerem a criação de Comissão Parlamentar de 
Inquérito com a finalidade de investigar possíveis 
irregularidades na contratação, recebimento e 
pagamento de medicamentos, insumos e demais 
materiais hospitalares, referentes aos anos de 2014 
a 2018, com ênfase nas Contas Bancárias 8802-
1 FMP-SUS – 1754-8 MOVIMENTO – 624003-1 
SUS FED. ASSISTÊNCIA – 624004-0 FMS PAB – 
624005-8 SUS FED. FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
– 624010-4 FMS MAC – 624036-8 CUSTEIO.

CONSIDERANDO o disposto no art. 71, inciso 
II, alínea “a”, item 2, e art. 58, §§ 4º e 5º, ambos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Iguaba 
Grande;

CONSIDERANDO que os partidos com maior 
representatividade na Câmara Municipal de Iguaba 
Grande atualmente são o PP (Partido Progressista) 
e o Partido Verde (PV), com respectivamente 03 
(três) e 02 (dois) representantes cada;

CONSIDERANDO que a Presidência da Casa, 
regimentalmente, fica impedida de assumir uma 
vaga em qualquer Comissão;

CONSIDERANDO que as duas Comissões 
Parlamentares de Inquérito criadas anteriormente, 
através dos Requerimentos Legislativos nº 061/2018 

e 062/2018, contam com um vereador do PP e um 
do PV cada; 

C O N S I D E R A N D O ,  p o r  f i m ,  o s  d e m a i s 
documentos e informações constantes nos autos 
do Requerimento Legislativo nº 063/2018.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE IGUABA GRANDE, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída Comissão Parlamentar 
de Inquérito com a finalidade de investigar possíveis 
irregularidades na contratação, recebimento e 
pagamento de medicamentos, insumos e demais 
materiais hospitalares, referentes aos anos de 2014 
a 2018, com ênfase nas Contas Bancárias 8802-
1 FMP-SUS – 1754-8 MOVIMENTO – 624003-1 
SUS FED. ASSISTÊNCIA – 624004-0 FMS PAB – 
624005-8 SUS FED. FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
– 624010-4 FMS MAC – 624036-8 CUSTEIO.

Art. 2º A Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) será constituída de 3 (três) membros, sendo 
eles os vereadores VANTOIL MARTINS (PPS), na 
condição de Presidente; ROBERTO ANTUNES 
(PSC), na condição de Relator; e JEFFERSON 
MARTINI (PTC), na condição de Membro Vogal, 
investidos dos poderes previstos na legislação 
vigente e pertinente à matéria.

Art. 3º O prazo de funcionamento da Comissão 
de que trata este Ato será de 90 (noventa) 
dias, prorrogáveis, por igual período, mediante 
deliberação de seus membros.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, 30 de outubro de 2018.

BALLIESTER WERNECK DE PRAGUER
Vereador Presidente – Biênio 2017/2018 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
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