Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 20ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia dezenove de abril dois mil e dezessete, ao décimo nono dia do mês de
abril 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 15
minutos, o Exmº Sr.Presidente, vereador Carlos Rogério Vieira da Silveira, ocupando o
seu lugar na Mesa Executiva, 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, 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 20ª 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. Em seguida foi lido o Expediente,
que encontra-se arquivado em local próprio e logo após passou-se a Ordem do Dia.
Primeiramente foram colocadas para apreciação do plenário três Indicações de autoria
do vereador Higor Porto, datadas de 19 de abril de 2017. O Sr. Presidente consultou o
plenário para que fossem lidas, discutidas e votadas em bloco por se tratarem de autoria
do mesmo vereador. Foi aceito por unanimidade: Indicação nº 033/2017, que Indica ao
Chefe do Poder Executivo, Sr. Amarildo Henrique Alcantara, “que seja realizado a
construção do muro do cemitério de Barro Branco”; Indicação nº034/2017, que Indica
ao Chefe do Executivo, e ao Chefe do DER (Departamento de Estradas e Rodagens)
“que seja realizado Ação em conjunto de Tapa Buracos na estrada que liga São Fidélis x
Cambiasca” e Indicação nº 035/017, que Indica ao secretário de Serviços Públicos, Sr.
Enildo Basílio, “que seja realizado ajuste nos horários de ligação de água para atender a
comunidade de Cambiasca”. Terminada a leitura do teor das Indicações, foram
colocadas em discussão. Usou da palavra o vereador Higor Porto que fez os
esclarecimentos necessários e a seguir foram aprovadas por unanimidade. Em seguida
constava na pauta duas Indicações de autoria do vereador Oberlam Plouvier Gouvea,
datadas de 19 de abril de 2017. O Sr. Presidente, da mesma forma, consultou o plenário
para que fossem lidas, discutidas e votadas em bloco por se tratarem de autoria do
mesmo vereador. Foi aceito por unanimidade: Indicação nº036/2017, que Indica ao
secretário de Obras, Sr. Josemar Violante Cordeiro, “que seja viabilizado o
fornecimento de água e saneamento básico para os moradores da Rua Emigdio Maia
Santos, Chácara 15 A-Vila dos Coroados, acima do Rancho Coroados” e Indicação nº
037/2017, que Indica ao Secretário Municipal de Obras, “que seja construído dois
Corrimãos no Pontilhão Situado na Travessa Augusto Palmares na Vila dos Coroados e
outro Corrimão na Beira Valão a Rua Emigdio Maia Santos do Posto de Combustível
ALE de Edalmo Brito até a Igreja São João Batista, evitando, assim, o alto índice de
acidentes naquela rodovia”. Terminada a leitura, usou da palavra o autor das Indicações
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que justificou o motivo da solicitação destas proposições. Usou também da palavra o
vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva que fez alguns esclarecimentos com relação a
Indicação nº036/2017 e a seguir foram colocadas em votação e aprovadas por
unanimidade. A seguir foi lida a Indicação nº 038/2017, datada de 19 de abril de 2017,
de autoria do vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva, “que Indica ao Secretário
Municipal de Obras, que seja realizado conserto na Rede de Iluminação Pública no
prolongamento da Rua Antônio Xavier Maia, Bairro Penha, próximo a fábrica de
doces”. Foi colocada em discussão. Usou da tribuna o autor da Indicação que fez suas
justificativas e a seguir foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 039/2017, datada de
18 de abril de 2017, de autoria do vereador Alessandro Marins Ferreira, que Indica ao
Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras, “a realização do calçamento na
Rua Zenir Valentim – Bairro Barreiro (próximo a CEDAE)”. Não houve quem
desejasse discutir e a seguir foi aprovada por unanimidade. Requerimento, datado de 19
de abril de 2017, de autoria do vereador Higor Porto, que Requer ao Presidente da
Câmara, Sr. Carlos Rogério Vieira da Silveira, “que seja solicitado ao Diretor do Fundo
de Pensão, o Cálculo Atuarial, referente a 2016”. Não houve quem desejasse discutir e a
seguir foi aprovado por unanimidade. Esgotada a Pauta, passou-se ao Pequeno
Expediente. Usaram da palavra os vereadores: Marcelo Rodrigues Pereira Silva, Higor
Porto, Jonathas Silva de Souza, Carlos Rogério Vieira da Silveira, Oberlam Plouvier
Gouvea, Carlos Humberto Fernandes Fratani e Alessandro Marins Ferreira. Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima
Reunião para o dia vinte e seis de abril de 2017, às 19:00 hs, visto que no dia vinte e
quatro é feriado no Município de São Fidélis. Encerrando assim a 20ª 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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