Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 14ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia vinte e oito de março de dois mil e dezoito, ao vigésimo oitavo dia do
mês de março do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Fidélis, Estado do Rio
de Janeiro, realizada na Praça da Bandeira, nº74, Sede do Poder Legislativo . Às
dezenove horas e vinte e cinco minutos, o Exmº Sr. Presidente, vereador Carlos Rogério
Vieira da Silveira, ocupando o seu 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 Humberto Fernandes Fratani, Carlos Rogério
Vieira da Silveira, Higor Porto, Jonathas Silva de Souza, Luiz Fernando Dias dos
Santos e Oberlam Plouvier Gouvea . Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o
Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos da 14ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária.
Determinou a leitura da Ata anterior que depois de lida foi submetidas a discussão e
votação e foi aprovada por unanimidade. A seguir-se a leitura do Expediente. Ofício nº
084/18 – GP, de 26 de março de 2018, que solicita prorrogação de prazo, até o dia 25 de
maio de 2018, para remessa de documentos solicitados pelo Requerimento protocolado
Sec. Geral nº 006/ 2018, de autoria dos vereadores Jonathas Silva de Souza e Oberlam
Plouvier Gouvea; Ofício nº 085/18 – GP, de 26 de março de 2018, que solicita
prorrogação de prazo, para remessa de documentos solicitados pelo Requerimento
protocolado Sec. Geral nº 007/ 2018, de autoria dos vereadores Jonathas Silva de Souza
e Oberlam Plouvier Gouvea; Ofício nº 086/18 – GP, de 26 de março de 2018, que
solicita prorrogação de prazo, até o dia 25 de maio de 2018, para remessa de
documentos solicitados pelo Requerimento protocolado Sec. Geral nº 005/ 2018, de
autoria dos vereadores Jonathas Silva de Souza e Oberlam Plouvier Gouvea; Ofício nº
087/18 – GP, de 26 de março de 2018, que solicita prorrogação de prazo, para remessa
de documentos solicitados pelo Requerimento protocolado Sec. Geral nº 004/ 2018, de
autoria do vereador Oberlam Plouvier Gouvea e Ofício nº 088/18 – GP, de 26 de março
de 2018, que solicita prorrogação de prazo, até o dia 25 de maio de 2018, para remessa
de documentos solicitados pelo Requerimento protocolado Sec. Geral nº 002/2018, de
autoria do vereador Jonathas Silva de Souza. Após a leitura do Expediente, o Sr.
Presidente consultou aos autores dos Requerimentos,e os autores dos Requerimentos
não autorizaram a prorrogação de acordo com a Lei nº 12.527/2011, em seu Artigo 11, §
1º. A seguir foi lido ofício nº 004, datado de 27 de março de 2018, de autoria do
vereador Higor Porto, que solicita, ao Sr. Presidente, que o Diretor do IFF Campus
Cambuci, Sr. Luiz Alberto Louzada Hosken,possa usar da palavra por 5 (cinco)
minutos, para fazer explanações a cerca das atividades do IFF. O Sr. Presidente, atento
ao que preceitua o Regimento Interno desta Casa de Leis, o autorizou a fazê-lo no
Pequeno Expediente. A seguir passou-se a Ordem do Dia. Foi encaminhado para as
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Comissões competentes a Mensagem nº 010, de março de 2018, que capeia Projeto de
Lei que: “Dispõe sobre destinação e o recebimento de patrocínio pelo Poder Público,
premiações e incentivos e dá outras providências”,de autoria do Poder Executivo;
Indicação nº 020, datada de 27 de março de 2018, de autoria do vereador Jonathas Silva
de Souza, que : “Indica ao Prefeito, Sr. Amarildo Henrique Alcântara e ao Secretário de
Serviços Públicos Sr. Alessandro Miquelan, a limpeza da Rua Edir Leite da Silva
(Recanto da Penha), haja visto que a rua está com os matos muito altos.” Usou da
palavra o autor da Indicação que fez os esclarecimentos necessários e a seguir foi
aprovada por unanimidade. Esgotada a Pauta, passou-se ao Pequeno Expediente. Usou
da palavra o Sr. Luiz Alberto Louzada Hosken, Higor Porto, Jonathas Silva de Souza,
Carlos Humberto Fernandes Fratani, 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 dois de abril de dois mil e dezoito, às
dezenove horas. Encerrando assim a 14ª 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 por unanimidade.________________________________________________
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