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Ata da 14ª reunião da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis, realizada 

no dia 19 de setembro de 2018, ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de 2018, nesta 

cidade de São Fidélis Estado do Rio de Janeiro, situada na Praça da Bandeira número 74, sede 

do Poder Legislativo. As 19:20h, o Exmo senhor presidente, Vereador Carlos Rogério Vieira da 

Silveira, tomou lugar no seu assento e autorizou o vereador Higor Porto, primeiro-secretário, a 

fazer a chamada dos vereadores e responderam presença dos pontos: Alessandro Marins 

Ferreira, Carlos Humberto Fernandes Fratani, Carlos Rogério Vieira da Silveira, Higor Porto, Luiz 

Fernando Dias dos Santos, Marcelo Rodrigues Pereira Silva e Obernam Plouvier Gouveia. 

Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o senhor presidente declarou aberto os 

trabalhos da 14ª reunião da segunda sessão ordinária. Determinou a leitura da ata anterior, que 

depois de lida foi submetida a discussão e votação e a seguir foi aprovada por unanimidade. Não 

havendo expediente, passou-se a ordem do dia. Foram encaminhados às comissões 

competentes as seguintes matérias: "mensagem nº 021” datada de 28 de Agosto de 2018 de 

autoria do Poder Executivo, que capeia o projeto de lei nº 025, com a seguinte ementa: " dispõe 

sobre a revisão do plano plurianual de 2018/2021" e "mensagem nº 022 datada de 28 de Agosto 

de 2018, de autoria do Poder Executivo, que capeia o projeto de lei número 026, com a seguinte 

ementa: estima a receita e fixa despesa do Município de São Fidélis para o exercício de 2019". 

Em seguida foram colocadas para apreciação do plenário as seguintes proposições: projeto de 

decreto legislativo nº 004, datado de 18 de Setembro de 2018, de autoria da presidência, com a 

ementa: “suplementação de dotação orçamentária”. Logo após foi colocada em discussão. Não 

houve quem desejasse discutir. A seguir foi colocada em votação. Encerrado a votação, o senhor 

presidente designou os seguintes escrutinadores:  Marcelo Rodrigues Pereira Silva, Oberlan 

Plouvier Gouveia e Alessandro Martins Ferreira, que contaram os votos. Quorun 07(sete) - 

07(sete) votos aprovo. Aprovado por unanimidade; requerimento nº 052, datada de 19 de 

setembro de 2018, de autoria do vereador Higor Porto, que requer: "Moção de aplausos a Leyla 

Rodrigues de Macedo, pelos 22 anos de relevantes serviços à política de assistência social no 

município de São Fidélis, merecendo assim o reconhecimento do Parlamento Fidelense”. Não 

houve quem desejasse discutir e foi aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta, passou-se ao 

pequeno expediente. Não ouve quem desejasse usar da palavra, o senhor presidente agradeceu 

a presença de todos e marcou a próxima reunião para o dia 24 de setembro de 2018 às 19 h. 

Encerrando assim a 14ª reunião da segunda 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 

 

 

 

 



 


