Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 32ª Reunião da 2ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia vinte e sete de Novembro de dois mil e dezessete, ao vigésimo sétimo
dia do mês de novembro 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 dez minutos, o Exmº Sr. Presidente, vereador Carlos
Rogério Vieira da Silveira, ocupou o seu 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, Anauri 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
32ª 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. A seguir
passou-se a leitura do Expediente e logo após a Ordem do Dia. Foram colocadas para
apreciação do Plenário as seguintes proposições datadas de 27 de novembro de 2017:
Indicação nº098, de autoria do vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva, que: “Indica
ao Secretário Municipal de Obras, que seja realizado o calçamento na Rua Joaquim
Tavares, Bairro Vila dos Coroados”. Não houve quem desejasse discutir e foi aprovado
por unanimidade; Indicação nº 099/2017, de autoria do vereador Jonathas Silva de
Souza, que:”Indica ao Secretário de Serviços Públicos Alessandro Miquelam, a limpeza
do Valão de Vila Operária – distrito de Pureza”. Usou da palavra o autor da Indicação e
a seguir foi aprovada por unanimidade; Indicação nº 100/2017, de autoria do vereador
Alessandro Marins Ferreira, que: “Indica ao Prefeito Municipal de São Fidélis, que seja
designado um vigia ou que instale Câmeras de Monitoramento, no cemitério
Municipal”. Usou da tribuna o autor e a seguir foi aprovado por unanimidade;
Requerimento nº 033/2017, de autoria dos vereadores: Oberlam Plouvier Gouvea, Higor
Porto e Jonathas Silva de Souza, que :”Requerem do Presidente deste Poder Legislativo,
que solicite do Poder Executivo, toda movimentação financeira (Extrato emitido pela
Agência Bancária) da conta Salário Educação (conta Corrente e Poupança) no período
de 02/01/2017 a 30/11/2017. Neste momento o Sr. Presidente suspendeu a reunião por 5
(cinco) minutos e esgotado este tempo, de acordo com Artigo 19, Inciso II, letra K, do
Regimento Interno, retornou a Reunião e colocou a matéria para ser discutida. Não
houve quem desejasse discutir e foi aprovada por unanimidade; Requerimento nº
034/2017, de autoria dos vereadores: Oberlam Plouvier Gouvea, Higor Porto, Carlos
Humberto Fernandes Fratani e Jonathas Silva de Souza, que :”Requerem do Presidente
desta Casa de Leis, que seja solicitado do Poder Executivo, cópia do Processo de
Licitação para aluguel de caminhões caçamba e compactador, bem como cópia dos
1

contratos com as referidas empresas vencedoras”. Não houve quem desejasse discutir e
foi aprovada 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 deu por encerrada a Sessão e marcou a próxima
Reunião para o vinte e nove de novembro de dois mil e dezessete, às 19 horas.
Encerrando assim a 32ª 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 foi submetida a discussão e votação. Aprovada por
unanimidade.____________________________________________________________

Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 74 - CENTRO - TELEFAX (22) 27581181
CEP: 28.400-000 - SÃO FIDÉLIS-RJ

2

