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Ata da 11ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária  da  Câmara Municipal de São Fidélis, 

realizada no dia dezoito  de março de dois mil e dezenove, ao décimo oitavo dia do 

mês de março  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 vinte e cinco minutos, o Exmº  Srº  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 Araujo da Silva, 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 Srº  Presidente declarou aberto  os trabalhos da 11ª Reunião da 1ª 

Sessão Ordinária. Determinou a leitura da Ata da anterior  que depois de lida foi  

submetida a discussão  e  votação e foi  aprovada  por unanimidade. Passou-se a 

leitura do expediente que encontra-se  arquivado em local próprio. Passou-se a ordem 

do dia, Foi encaminhado para as comissões competentes  a mensagem 007/2019,que 

capeia projeto de lei nº 008/2019, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte 

Ementa; Cria gratificação por desempenho de função médica para os profissionais 

ocupantes do cargo médico- 40 horas semanais, com atuação no Estratégica Saúde da 

Família ESF, e dá outras providências. A seguir o senhor Presidente comunicou ao 

Plenário que havia 02(duas) Indicações do vereador Alessandro Marins Ferreira, se as 

mesmas depois de lidas e discutidas poderiam ser votadas em bloco, o que foi aceito 

por unanimidade; Indicação nº 022/2019, Indica ao Secretário Municipal de Obras e 

serviços Públicos, que seja resolvido o problema de esgoto a céu aberto ao lado da 

fábrica de mariola na Nova Divinéia, Indicação nº 023/2019, Indica ao Secretário 

Municipal de Obras, a realização de rampas de acesso ao transbordo do Bairro São 

Vicente, com acessibilidade adequada para  cadeirantes, nos dois lados do 

Transbordo, foi colocadas em discussão, usou da palavra o autor das Indicações, 

foram colocadas em votação, e foram aprovadas por unanimidade. A seguir o srº 

Presidente comunicou ao Plenário que havia 03(três Requerimentos do vereador 

Oberlam Plouvier Gouvea, se os mesmos depois de lidos e discutidos poderiam ser 

votados em bloco,  o que foi aceito por unanimidade; Requerimento nº 005/2019, 

requer do Exmº Srº Presidente vereador Carlos Rogério da Silveira que solicite ao 

Poder Executivo relatório com a previsão de todos os gastos referente a festa do 

padroeiro da cidade, no ano de 2019. Requerimento nº 006/2019; Requer ao Exmº Srº 
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Presidente vereador Carlos Rogério Vieira da Silveira, que solicite ao Poder 

Executivo, relação de todos os gastos referente ao carnaval no ano de 2019; 

Requerimento nº 007/2019; requer ao Exmº Srº Presidente vereador Carlos Rogério 

Vieira da Silveira, que solicite do Poder Executivo relação de todos os gastos 

referente a festa do padroeiro da Cidade no ano de 2018, foi colocada em discussão, 

usou da palavra o autor dos requerimentos, foi colocados em votação e foram 

aprovados por unanimidade. Encerrada a pauta passou-se ao pequeno expediente, 

usaram  da palavra os vereadores; Oberlam Plouvier Gouvea  e  Carlos Rogério 

Vieira da Silveira. Nada mais havendo a tratar o Srº  Presidente agradeceu a presença 

de todos e marcou a próxima reunião para o dia vinte  de março de dois mil e 

dezenove, Encerrando assim a 11ª 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. 

    


