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Ata da 16ª reunião da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis, 

realizada no dia 26 de setembro de 2018, ao vigésimo sexto 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. Às 19:20 h, o Exmo Sr. 1º vice-presidente, 

Vereador Carlos Humberto Fernandes Fratani ocupou o lugar na mesa executiva, e 

convidou os vereadores a tomarem assento em seus lugares. Autorizou o primeiro-

secretário, Vereador Higor Porto, a fazer a chamada dos vereadores e a ela responderam 

presença:  Alessandro Martins Ferreira, Carlos Humberto Fernandes Fratani, Higor Porto, 

Jonathas Silva de Souza, Luiz Fernando Dias dos Santos, Marcelo Rodrigues Pereira Silva e 

Oberlan Plouvier Gouveia. Havendo mínimo legal e sob a proteção de Deus, o senhor 1º 

vice-presidente declarou aberto os trabalhos da 16ª reunião da segunda sessão ordinária. 

Determinou a leitura das atas anteriores, que depois de lidas, foram submetidas a 

discussão e votação, e foram aprovadas por unanimidade. A seguir foi lido o expediente 

que encontra-se arquivado em local próprio. Logo após passou-se a ordem do dia. Foi 

colocado para apreciação do plenário a indicação nº 49, datada de 24 de setembro de 

2018, de autoria do vereador Alessandro Martins Ferreira, que: "indica ao secretário 

municipal de obras e serviços públicos, a realização de serviços tapa buracos na Rua 

zenóbia Simões, bairro Barreiro". Não houve quem desejasse discutir, e a seguir foi 

aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta, passou-se ao pequeno expediente. Usaram 

da palavra os vereadores Higor Porto, que pediu ao Senhor 1º vice-presidente, para 

quebrar o protocolo e permitir a senhora Leyla Rodrigues de Macedo usasse da Tribuna, 

o que foi concedido. Em seguida usaram da palavra os vereadores Jonathas Silva de Souza, 

Oberlan Plouvier Gouveia, e Carlos Humberto Fernandes Fratani. Nada mais havendo a 

tratar, agradeceu a presença de todos e marcou a próxima reunião para o dia primeiro de 

outubro de 2018 às 19 h. Encerrando assim a 16ª 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. 

 

 


