Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
Cidade Poema
Secretaria Administrativa
Ata da 33ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis,
realizada no dia doze de junho de dois mil e dezessete, ao décimo segundo dia
do mês de junho 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, 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, Carlos Humberto Fernandes
Fratani, Carlos Rogério Vieira da Silveira, Higor Porto, 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 33ª 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. Foi lido o Ofício nº
30, datado de 08 de junho de 2017, de autoria do Secretário Municipal de
Transporte, Sr. Josemar Violante Cordeiro, que justifica que não poderá
comparecer a esta Casa de Leis no dia 12 de junho, conforme Requerimento nº
015/2017, em que solicita o seu comparecimento para prestar esclarecimentos
sobre o Transporte Coletivo em nosso município, remarcando para o dia 21 de
junho de 2017. Em ato contínuo passou a Ordem do Dia. Foi encaminhada às
Comissões Competentes a Mensagem nº 020, de 12 de junho de 2017, de autoria
do Poder Executivo, que capeia o Projeto de Lei nº24/2017, com a seguinte
Ementa: “Abre Crédito Suplementar por assinatura de convênio no Orçamento
Geral do Município de São Fidélis”. Constava na Pauta dois Requerimentos de
autoria do vereador Luiz Fernando Dias dos Santos, o Sr. Presidente consultou o
plenário para que fossem lidas, discutidas e votadas em bloco e os vereadores
aceitaram por unanimidade. Requerimento nº 016/2017, que Requer do
Presidente deste Parlamento, que solicite do Sr. Secretário de Estado de
Educação para que tome providências junto a empresa que fornece
computadores, para os professores do Centro Estudos Jovens e Adultos – CEJA)
integrando CECIERJ”; Requerimento nº 017/2017, que Requer do Presidente
deste Poder Legislativo, que solicite do Exmº Sr. Luiz Fernando Pezão,
Governador do Estado do Rio de Janeiro, que o mesmo tome providência junto a
concessionária de Energia Elétrica (ENEL), para religar a energia do prédio do
escritório da EMATER-RIO. Passou-se a discussão. Usou da Palavra o autor
dos Requerimentos, que fez o esclarecimentos necessários e a seguir foram
aprovados por unanimidade. Esgotada a Pauta, passou-se ao Pequeno
Expediente. Usaram da tribuna os vereadores: Marcelo Rodrigues Pereira Silva,
Higor Porto, Oberlam Plouvier Gouvea, e Carlos Humberto Fernandes Fratani.
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Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e
marcou a próxima Reunião para o dia quatorze de junho de 2017, às 19:00 hs.
Encerrando assim a 33ª 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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