Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 19ª Reunião da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia quatro de outubro de dois mil e dezessete, ao quarto dia do mês de
outubro 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 e quinze minutos, o Exmº Presidente, vereador Carlos Humberto Fernandes
Fratani, digo, Carlos Rogério Vieira da Silveira, ocupando o seu lugar na Mesa
Executiva, convidou os vereadores a tomarem assento em seus lugares. Autorizou o
vereador Higor Porto, 1º Secretário, a fazer a chamada, 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 19º Reunião da 2ª Sessão Ordinária. Determinou a leitura da Ata
anterior que, depois de lida, foi submetida a discussão e votação e foi aprovada por
unanimidade. Não havendo Expediente passou-se a Ordem do Dia. Foi lido o
Requerimento, de autoria do vereador Higor Porto, em que solicita usar da palavra por
10 (minutos), nesta data, conforme o Artigo 163,II, do Regimento Interno, o que foi
concedido. Usou da tribuna o autor do Requerimento e solicitou que constasse em Ata o
teor do Ofício, que o mesmo enviou ao Prefeito Municipal de São Fidélis, o que faço a
seguir: Ofício nº. 04/2017, Ao Prefeito do Município de São Fidélis. MD. Exmo. Sr.
Amarildo Henrique Alcântara.São Fidélis/RJ, 04 de outubro de 2017. Senhor Prefeito,
O Vereador que abaixo chancela o presente, vem, mui respeitosamente, perante Vossa
Excelência, dada a proximidade do prazo de validade do último Concurso Público
realizado por este Município, em 2015, REITERAR a Indicação de nº. 068/2017 na qual
solicita a prorrogação do mesmo, uma vez que tal intento é permito pelo próprio Edital,
item 14.5, bem como pela legislação em vigor. No ensejo, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. Atenciosamente, HIGOR PORTO, Vereador. A seguir
passou-se às proposições: Projeto de Resolução nº 007/2017, datado de 04 de outubro
de 2017, de autoria do vereador Higor Porto, com a ementa: “Institui a Frente
Parlamentar em Defesa do SUAS- Sistema único de Assistência Social”. Foi
encaminhado às Comissões competentes; Indicação nº 084/2017, datada de 02 de
Outubro de 2017, de autoria do Vereador Jonathas Silva de Souza, que Indica ao Chefe
do Executivo Municipal e ao Superintendente de trânsito a realização de reparos de
pinturas das faixas de pedestres e a pintura e mais faixas”. Usaram da tribuna os
vereadores jonathas Silva de Souza e Marcelo Rodrigues Pereira Silva. A seguir foi
aprovado por unanimidade; Indicação nº 085/2017, datada de 02 de Outubro de 2017,
de autoria do Vereador Carlos Humberto Fernandes Fratani, que Indica ao Chefe do
Executivo Municipal e ao Secretário de Obras, que faça a ligação da Rua Maria de
Loures Soares Dias a Rua Antônio Xavier Maia”. Usaram da palavra os vereadores
Carlos Humberto Fernandes Fratani e Marcelo Rodrigues Pereira Silva, após foi
aprovado por unanimidade; O Sr. Presidente comunicou aos vereadores que haviam 02
(duas Indicações de autoria do vereador Alessandro Marins Ferreira, e que se as
mesmas poderiam serem lidas discutidas e votadas em bloco, e foi aceito por
unanimidade: Indicação nº 086/2017, datada de 04 de Outubro de 2017, que Indica ao
1

Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário de Obras que seja realizado um
calçamento na Rua João Faria, no Bairro Divinéia, e Indicação nº 087/2017, datada de
04 de Outubro de 2017, que Indica ao Chefe do Executivo Municipal e ao Secretário de
Obras que seja feito um calçamento e massa asfáltica de 300 metros no final da Rua
Assalga Tito de Azevedo, no Bairro Divinéia”. Usou da palavra o autor das Indicações
e a seguir foram aprovadas por unanimidade; da mesma forma o Sr. Presidente
informou aos Edis que constavam na Pauta 02 Requerimentos do vereador Higor Porto
e que se os mesmos poderiam serem lidos discutidos e votados em bloco, e foi aceito
por unanimidade. Após a leitura foram colocados em discussão. Usou da tribuna o autor
dos Requerimentos e em seguida foram aprovados por unanimidade. Esgotada a Pauta
passou-se ao Pequeno Expediente. Usaram da palavra os vereadores: Higor Porto 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 nove de
novembro, digo, outubro, de 2017, às 19 horas. Encerrando assim a 19ª Reunião da 2ª
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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