Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 19ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia dezesseis de abril de dois mil e dezoito, ao décimo sexto 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, nº74, (Sede do Poder Legislativo) . Às
dezenove horas e trinta e quatro 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:
Alessandro Marins Ferreira, Carlos Humberto Fernandes Fratani,
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.1º Vice Presidente declarou abertos os trabalhos da 19ª 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. Foram colocadas para apreciação do Plenário as seguintes proposições:
Indicação nº 025, datada de 16 de abril de 2018, de autoria do vereador Marcelo
Rodrigues Pereira Silva, que:”Indica ao Chefe do DER, Dr. Carlos de Oliveira Neves,
que seja realizado o patrolamento e limpeza na RJ 146, percurso Cambiasca, Boa
Esperança e Macapá.” Usou da tribuna o autor da Indicação e a seguir foi aprovada por
unanimidade; Requerimento nº 018, datado de 16 de abril de 2018, de autoria do
vereador Oberlam Plouvier Gouvea, que:”Requer que seja convocado o Secretário
Municipal de Esportes e lazer, Sr. Luciano Almeida , para que possa comparecer à
Câmara Municipal, no dia 18/04/2018 para prestar maiores informações acerca do
Evento de Futevôlei que ocorrerá nos dias 20/21 e 22 de abril de 2018. Terminada a
leitura foi colocado em discussão. Usou da tribuna o autor do Requerimento, sendo
aparteado pelo vereador Higor Porto e a seguir foi aprovado por unanimidade. Esgotada
a Pauta, passou-se ao Pequeno Expediente. Usaram da tribuna os vereadores: Marcelo
Rodrigues Pereira Silva, Jonathas Silva de Souza, Alessandro Marins Ferreira, Oberlam
Plouvier Gouvea e Higor Porto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todos e marcou a próxima Reunião para o dia dezoito de abril
de dois mil e dezoito, às dezenove horas. Encerrando assim a 19ª 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. Foi aprovada por unanimidade._____________________________
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