Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 9ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia treze de março de dois mil e dezessete, ao décimo terceiro dia do mês
de março do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de São Fidélis, Estado do Rio de
Janeiro, situada na Praça da Bandeira, nº74 (Sede do Poder Legislativo). Às dezenove
horas, o Exmº Sr.Presidente, vereador Carlos Rogério Vieira da Silveira, ocupando
lugar na Mesa Executiva, convidou os vereadores a tomarem assento em seus lugares.
Autorizou o 1º Secretário, vereador Higor Porto, a fazer a chamada dos vereadores e a
ela responderam presença: Alessandro Marins Ferreira, Amauri Araújo da Silva, Carlos
Humberto Fernandes Fratani, Carlos Rogério Vieira da Silveira, Higor Porto, Jonathas
Silva de Souza, Luiz Fernando Dias dos Santos, Marcelo Rodrigues Pereira Silva e
Oberlam Plouvier Gouvea. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o Sr.
Presidente declarou abertos os trabalhos da 9ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária.
Determinou a leitura da Ata da 8ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária, que depois de lida foi
submetida a discussão e votação e foi aprovada por unanimidade. Passou-se a seguir a
leitura do Expediente e logo após a Ordem do Dia. Foram lidas duas Indicações, de
autoria do vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva, datadas de 13 de Março de 2017,
que descrevo a seguir: Indicação nº 004/2017, que: “ Indica ao secretário Municipal de
Obras que seja realizado calçamento na Rua do Mangueiral, Colônia - 4º Distrito” e
Indicação nº 005/2017, que: “Solicita do Secretário Municipal de Obras, que seja
realizado conserto na rede de iluminação Pública na Rua Zolírio Amaro Silva, Bairro
Penha e, também, sejam realizadas Podas nas árvores na referida Rua. Após a leitura
das Indicações, o Sr. Presidente consultou o plenário para que fossem discutidas e
votadas em bloco, o que foi aceito por unanimidade. Passou-se a discussão. Usou da
tribuna o autor das Indicações que fez os esclarecimentos necessários e a seguir foram
aprovadas por unanimidade. Em ato contínuo foram colocados para apreciação do
Plenário as seguintes proposições: Indicação nº 006/2017, de autoria do vereador Higor
Porto, datado de 13 de março de 2017, que Indica ao Secretário Municipal de
Transportes e Mobilidade Urbana, que seja realizado conserto do ar condicionado dos
ônibus universitários. Não houve quem desejasse discutir e foi aprovado por
unanimidade; Indicação nº 007/2017, de autoria de Jonathas Silva de Souza, datada de
13 de março de 2017, que Indica ao Sr. Prefeito Municipal, o fechamento das Ruas
Laterais da Praça Guilherme Tito de Azevedo nos finais de semana, à partir das 18:00
horas”. Usou da palavra o autor da Indicação que Justificou o motivo da mesma e a
seguir foi aprovada por unanimidade e Requerimento nº 005/2017, de autoria do
vereador Higor Porto, datada de 13 de março de 2017, que Requer Moção de Aplausos
aos Bombeiros Militares: Subtenente BM Valério Ribeiro Mendes – RG 12.606 e 2º
SGT BM Leonardo dos Santos Silva Godinho RG 31518. Não houve quem desejasse
discutir e foi aprovado por unanimidade. Esgotada a Pauta, passou-se ao Pequeno
Expediente. Usaram da tribuna os vereadores: Carlos Rogério Vieira da Silveira, Luiz
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Fernando Dias dos Santos e Marcelo Rodrigues Pereira Silva. Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima Reunião para
o dia quinze de Março de 2017, às 19h. Encerrando assim a 9ª Reunião da 1ª Sessão
Ordinária, determinando a lavratura da presente Ata, o que foi feito por mim, Rosemary
Queiroz Pinheiro Dias, Chefe de Expediente, que depois de lida foi submetida a
discussão e votação. Aprovada por unanimidade.______________________________
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