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Ata da 1ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária  da  Câmara Municipal de São Fidélis, 

realizada no dia quatro de fevereiro de dois mil e dezenove, ao quarto dia do mês de 

fevereiro  de dois mil e dezenove ,nesta cidade de São Fidélis, Estado do Rio de Janeiro, 

situado à Praça da Bandeira, 74 ( sede do Poder Legislativo), às dezenove  horas e 

quarenta minutos, o Exmo  Sr.  Presidente Vereador Carlos Rogério Vieira da Silveira, 

tomou assento à mesa executiva, convidou os vereadores a tomarem assento em seus 

lugares, autorizou o 1º secretário vereador Higor Porto a fazer 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 aberto os trabalhos da 1ª 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. Passou-se a leitura do 

expediente, foi lido ofício do TCE Nº 40.700/2018; datado de dezenove de novembro 

de 2018, e mensagem nº 001/2019, datado de um de fevereiro de 2019, de autoria do 

Poder Executivo, a seguir passou-se a ordem do dia: Foram encaminhados para as 

comissões competentes as seguintes mensagens: mensagem 002/2019, de um de 

fevereiro de 2019, que capeia projeto de Lei nº 001/209,  de autoria do Poder Executivo, 

com a seguinte Ementa: Concede reajuste de  vencimento aos servidores ocupantes de 

cargos de profissionais do Magistério Público da Educação básica, para fim específico 

de adequação ao piso nacional, nos termos em que preceitua a Lei Federal nº 

11738/2008, e dá outras providências; mensagem 003/2019, de Um de fevereiro de 

2019, que capeia projeto de Lei nº 002, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte 

Ementa: ‘Abre crédito Especial no Orçamento da Prefeitura Municipal de São Fidélis”: 

mensagem 004/2019, de Um  de  fevereiro de 2019, que capeia projeto de Lei nº  

003/2019, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte Ementa: Dispõe sobre o 

reajuste para fixação do salário mínimo no âmbito da Administração Municipal: 

mensagem 005/2019, de  quatro de fevereiro de 2019, que capeia projeto de Lei nº 

00482019, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte Ementa; Cria novas vagas 

para os cargos de provimento efetivo do quadro de servidores estatutários da Prefeitura 

Municipal de São Fidélis. A seguir o Sr. Presidente comunicou ao Plenário que havia 

02 (duas) Indicações do vereador Oberlan Plouvier Gouvea, se as mesmas depois de 

lidas e discutidas poderiam ser votadas em bloco, o que foi aceito por unanimidade; 

Indicação nº 001/2019, datada de  quatro de fevereiro de 2019, Indica ao Prefeito 
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Amarildo Henrique Alcântara, e ao secretário de obras Adriano Maia Nascimento, que 

seja feito redutores de velocidade (quebra mola)  na rua  Ivanir Plouvier Gouvea no 

Bairro Coroados: Indicação 002/2019, datada de quatro de fevereiro de 2019, indica  

ao Prefeito Amarildo Henrique Alcântara e ao secretário de Obras Adriano Maia do 

Nascimento, que seja feito redutores de  velocidade (quebra mola) , na rua Arino 

Carneiro (rua do restaurante massa e Cia) nas proximidades da creche Valdir Vieira, 

no bairro Coroados, foi colocadas em discussão, não havendo nenhum vereador a 

discutir, foram colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade, a seguir foi 

colocado para apreciação dos vereadores; requerimento nº 001/2019, de autoria do 

vereador Higor Porto; requer do Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São 

Fidélis Carlos Rogerio Vieira da Silveira, que solicite da Secretária Municipal de 

Educação, relação de todos os profissionais da educação contratados e ampliações com 

seu respectivo local de trabalho e função, e quem esses profissionais estão substituindo 

no quadro efetivo. Solicito ainda que seja especificado se o profissional efetivo está de 

readaptação permanente ou temporária. Passou-se a discussão, usou da palavra o autor 

do requerimento a seguir foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. 

Encerrado a pauta, passou-se a pequeno expediente: usaram da palavra os vereadores: 

Oberlam Plouvier Gouvea, Marcelo Rodrigues Pereira Silva, Higor Porto, Jonathas 

Silva de Souza e Carlos Rogério Vieira da Silveira, Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente agradeceu a presença de todos e marcou a próxima reunião para o dia seis 

de Fevereiro de dois mil e dezenove, Encerrando assim a 1ª Reunião da 1ª Sessão 

Ordinária, Determinando assim a lavratura da Ata, que foi feita por mim Olivier Côrtes 

Filho, Chefe de Expediente, que depois de lida será submetida a discussão e Votação, 

Aprovada por unanimidade. 

    


