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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 17ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia nove de abril de dois mil e dezoito, ao nono dia do mês de abril do ano
de dois mil e dezoito, nesta cidade de São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro, realizada
na Praça da Bandeira, n 74, (Sede do Poder Legislativo) . Às dezenove horas e trinta e
três minutos, o Exmº Sr.1º Vice Presidente, vereador Carlos Humberto Fernandes
Fratani, 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: Carlos Humberto Fernandes Fratani,
Higor Porto, Jonathas Silva de Souza, Marcelo Rodrigues Pereira Silva e Oberlam
Plouvier Gouvea. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o Sr.1º Vice
Presidente declarou abertos os trabalhos da 17ª 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. Em Ato Contínuo passou-se a Ordem do
Dia. O Sr. 1º Vice Presidente comunicou que constava na Pauta duas indicações de
autoria do Vereador Oberlam Plouvier Gouvea, datadas de 06 de abril de 2018, e que se
as mesmas poderiam serem lidas, discutidas e votadas em bloco, o que foi aceito por
unanimidade. Indicação nº 023, que Indica ao Secretário de Obras, Sr. Josemar
Violante, que seja feita, com urgência, a roçada e que possa patrolar as estradas que
ligam a Santa Catarina, Grandeza e Dourada; Indicação nº 024, que Indica ao Prefeito
Municipal, Sr. Amarildo Henrique Alcântara, que possa reativar o Campo de Futebol,
da localidade de Macaco, no 2º Distrito. Terminada a leitura, foram colocadas em

discussão. Nenhum Edil desejou discutir e a seguir foram aprovadas por
unanimidade. Requerimento nº14, datado de 04 de abril de 2018, de autoria do
vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva, em que Requer Moção de Aplausos a
Equipe do Hospital Armando Vidal, em virtude de grave acidente ocorrido na BR
192. Terminada a leitura do teor do Requerimento, usou da palavra o autor do
mesmo e a seguir foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº 015, datado de
09 de abril de 2018, de autoria do vereador Higor Porto, que Requer resposta do
Poder Executivo, pelo não cumprimento da regulamentação da Guarda
Municipal, conforme Lei Federal nº13.022/2014. Após a leitura, foi colocado em
discussão. Usaram da Tribuna os vereadores: Higor Porto, Jonathas Silva de
Souza e Marcelos Rodrigues Pereira Siva e a seguir foi aprovado por
unanimidade; Requerimento nº 016 , datado de 09 de abril de 2018, de autoria do
vereador Oberlam Plouvier Gouvea, que Requer do Exmº Sr. Prefeito Municipal,
informações acerca do Matadouro Municipal de São Fidélis. Lopo após, não
houve quem desejasse discutir e foi aprovado por unanimidade. Esgotada a Pauta,
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passou-se ao Pequeno Expediente. Usaram da tribuna os vereadores: Oberlam Plouvier
Gouvea, Jonathas Silva de Souza, Higor Porto, Marcelo Rodrigues Pereira Silva e
Carlos Humberto Fernandes Fratani. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 1º Vice
Presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima Reunião para o dia onze
de abril de dois mil e dezoito, às dezenove horas. Encerrando assim a 17ª 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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