Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 10ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia quatorze de março de dois mil e dezoito, ao décimo quarto dia do mês
de março do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Fidélis, Estado do Rio de
Janeiro, situada na Praça da Bandeira, nº74 (Sede do Poder Legislativo). Às dezenove
horas e quinze minutos, o Exmº Sr. Presidente, vereador Carlos Rogério Vieira da
Silveira, ocupou lugar na Mesa Executiva e 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 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 10ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária. Determinou a
leitura da Ata anterior que, depois de lida, foi submetida a discussão e votação e foi
aprovada por unanimidade. A seguir passou-se a leitura do Expediente que encontra-se
arquivado em local próprio. Antes da leitura da Ordem do Dia, o Sr. Presidente
convidou o 2º Vice-Presidente, vereador Jonathas Silva de Souza, para tomar assento na
Mesa Executiva e deu prosseguimento aos trabalhos com a leitura da Ordem do Dia.
Primeiramente foi colocado para apreciação do Plenário a Indicação nº 009, datada de
05 de Março de 2018, de autoria do vereador Jonathas Silva de Souza, que: “Indica ao
Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras o Calçamento da Rua (vide foto) na Vila
Operário (ao lado da Padaria do Nego)”. Não houve quem desejasse discutir e a seguir
foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente comunicou que constavam
na Pauta 04 (quatro) Indicações de autoria do vereador Marcelo Rodrigues Pereira
Silva, e consultou ao Plenário que se as mesmas poderiam serem lidas, discutidas e
votadas em bloco, o que foi aceito por unanimidade. Indicação nº 010, datada de 05 de
Março de 2018, que: “Indica ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, que seja
realizado reforma no Parquinho da Penha”; Indicação nº 011, datada de 05 de Março de
2018, que: “Indica ao Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento Jamilton
Serpa, que seja realizado analisado, digo, análise, para aumento extensão do perímetro
urbano, sede do Município e as demais localidades Vale do Paraíba, Valão dos
Milagres, Colônia, Santa Catarina, Barro Branco, Tabua, Ernesto Machado, Pureza,
Angelim, Buião, Cambiasca, Laje e Venturosa”; Indicação nº 012, datada de 07 de
Março de 2018, que: “Indica ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, que seja
realizado a poda das árvores às margens do Rio Paraíba, entre o Bar do Tamarindo e a
Secretaria de Obras”; Indicação nº 013, datada de 07 de Março de 2018, que: “Indica ao
Secretário Municipal de Obras, que seja realizado conserto na Ponte próximo ao Bar do
Zé, no Rio do Colégio.” Terminada a leitura, foram colocadas em discussão. Usou da
tribuna o autor das Indicações, que fez os esclarecimentos necessários, sendo aparteado
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pelos vereadores: Oberlam Plouvier Gouvea, Luiz Fernando Dias dos Santos e Higor
Porto. A seguir foram colocadas para aprovação do Plenário e foram aprovadas por
unanimidade. Em Ato Contínuo, o Sr. Presidente comunicou que constava na Pauta 03
(três) Indicações de autoria do vereador Oberlam Plouvier Gouvea, e consultou ao
Plenário que se as mesmas poderiam serem lidas, discutidas e votadas em bloco, o que
foi aceito por unanimidade. Indicação nº 014, datada de 12 de março de 2018,
que:”Indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras, Sr. Josemar Violante, que
seja feito um muro de contenção, no Beco do Octacílio Sapateiro próximo ao escadão
no Bairro Jonas de Almeida e Silva”; Indicação nº 015, datada de 12 de março de 2018,
que:”Indica ao Prefeito Municipal e a Secretária de Educação, Sra. Lia Alcântara, que
seja feita a reabertura da Creche que funciona na Escola Manoel José Pereira, na
Localidade de Santa Catarina” e Indicação nº 016, datada de 12 de março de 2018,
que:”Indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras Sr. Josemar Violante, que
seja feita a liberação das três máquinas retroescavadeiras e os três tratores novos que
encontram-se guardados no galpão da Prefeitura.” Terminada a leitura foram colocadas
em discussão. Usou da tribuna o autor das Indicações que esclareceu os motivos que o
levou a fazer as referidas Indicações e a seguir foram aprovadas por unanimidade. Logo
após foram lidos os Requerimentos. Requerimento nº 002, datado de 05 de março de
2018, de autoria do vereador Jonathas Silva de Souza, que: “Requer que a Prefeitura
Municipal envie para a Câmara Municipal todos os contratos de imóveis alugados pela
Prefeitura com os valores e proprietário e o que está funcionando no local.” Usou da
palavra o vereador Jonathas Silva de Souza e a seguir foi aprovado por unanimidade;
Requerimento nº 003, datado de 14 de março de 2018, de autoria do vereador Higor
Porto, que: “Requer Moção de Aplausos ao Pastor Jorge José da Silva e a Pastora
Erinéia Soares”. Usou da tribuna o vereador Higor Porto e a seguir foi aprovado por
unanimidade e Requerimento nº 004, datado de 14 de março de 2018, de autoria do
vereador Oberlam Plouvier Gouvea, que: “Requer do Poder Executivo, relatório com
todas as despesas relacionadas ao evento denominado Copa Brasil Futevolei” . Usou da
palavra o vereador Oberlam Plouvier Gouvea e a seguir foi aprovado por unanimidade.
Encerrada a Pauta, passou-se ao Pequeno Expediente: Usaram da tribuna os vereadores:
Higor Porto, Oberlam Plouvier Gouvea, Marcelo Rodrigues Pereira Silva, Amauri
Araújo da Silva, Jonathas Silva de Souza, Luiz Fernando Dias dos Santos e Carlos
Rogério Vieira da Silveira. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a
presença de todos e marcou a próxima Reunião para o dia dezenove de março de dois
mil e dezoito, às dezenove horas. Encerrando assim a 10ª 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 será submetida a
discussão e votação. Aprovada porunanimidade.________________________________
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