Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 26ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia dezessete de maio de dois mil e dezessete, ao décimo sétimo dia do
mês de maio 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 vinte 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, Higor Porto, a fazer a chamada dos
vereadores e a ela responderam presença: Alessandro Marins Ferreira, 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 26ª 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: Foi lido o Ofício Circular
nº 002/2017, de 15 de maio de 2017, de autoria da Secretaria Municipal de Educação,
que solicita que seja indicado pelo Presidente deste colegiado o nome de um vereador
para participar da Adequação do Plano Municipal de Educação (PME). O Sr. Presidente
indicou o vereador Carlos Humberto Fernandes Fratani. . Logo após passou-se a Ordem
do Dia. A seguir foi encaminhado para às Comissões Competentes o Projeto de Lei nº
019/2017, de autoria do vereador Higor Porto, que: “Dispõe sobre incentivos à doação
de sangue”. Logo após foram colocadas para apreciação as seguintes Indicações: Como
constava em Pauta duas Indicações do vereador Luiz Fernando Dias dos Santos, o Sr.
Presidente consultou o plenário para que fossem discutidas e votadas em bloco e os
vereadores aceitaram em sua unanimidade. Indicação nº044/2017, datada de 17 de maio
de 2017, que Indica ao Chefe do Poder Executivo, que “Ordene ao Secretário Municipal
de Serviços Públicos que faça uma vistoria, com o máximo de urgência, nos brinquedos
do Parque infantil da Praça da Lagosta”; Indicação nº 045/2017, datada de 17 de maio
de 2017, que Indica ao Chefe do Poder Executivo, que seja feito vistoria em um buraco
localizado na Rua Frei Vitório”. Usou da palavra o autor das Indicações e a seguir
foram aprovadas por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente consultou o plenário para
que fossem lidas, discutidas e votadas em bloco, por serem de autoria do mesmo
vereador e os Edis aceitaram por unanimidade:Indicação nº 046, datada de 15 de maio
de 2017, que Indica ao Secretário Municipal de Serviços Públicos que ”seja realizado,
em caráter de Urgência, a capina e limpeza no Bairro Cristo Rei”; Indicação nº 047,
datada de 17 de maio de 2017, que Indica ao Secretário de Serviços Públicos,que seja
realizado troca de lâmpadas na localidade de Pureza e instalação de três refletores no
Parque Infantil, próximo ao Quiosque do Adilson”. Usou da Tribuna o autor das
Indicações, vereador Higor Porto, e em seguida foram aprovadas por unanimidade;
Indicação nº048, datada de 17 de maio de 2017, de autoria do vereador Alessandro
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Marins Ferreira, “que Indica a CEDAE, a realização de uma obra na rua Sebastião Tito
de Azevedo (perto do bar da vera) – Ipuca, haja visto que na mesma tem um vazamento
de água há mais de dois anos”. Não houve quem desejasse discutir e foi aprovado por
unanimidade. Esgotada a Pauta, passou-se ao Pequeno Expediente. Usaram da da
palavra os vereadores: Carlos Rogério Vieira da Silveira, Luiz Fernando Dias dos
Santos, Marcelo Rodrigues Pereira Silva e Oberlam Plouvier Gouvea . Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima
Reunião para o dia vinte e dois de maio de 2017, às 19:00 hs. Encerrando assim a 26ª
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 foi submetida a discussão e votação. Aprovada por unanimidade.______________
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