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Ata da 16ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária  da  Câmara Municipal de São 

Fidélis, realizada no dia três de abril  de dois mil e dezenove, ao terceiro dia do 

mês de abril 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 trinta   minutos o Exmº  Srº 1º vice Presidente vereador 

Carlos Humberto Fernandes Fratani, 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 : Carlos Humberto Fernandes Fratani, 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 Srº 1º vice Presidente declarou aberto os trabalhos da 16ª 

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 ao expediente, foi lido o ofício nº 076/2019- G. P. que 

Veta o Projeto de Lei nº 005/2019, Que dispõe sobre limpeza de terrenos 

baldios no Município de São Fidélis e dá outras Providências. De autoria do 

vereador Higor Porto, todos os expedientes encontram-se arquivado em local 

próprio. Passou-se a ordem do dia: Indicação nº 031/2019, de autoria do 

vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva, indica ao Secretário de Obras e 

Urbanismo Adriano Maia Nascimento que seja patrolado a estrada Valão dos 

Milagres a Buião necessitando com urgência, foi colocada em discussão, 

nenhum vereador desejou discutir, foi colocada em votação e foi aprovada por 

unanimidade. O Srº 1º vice Presidente comunicou ao Plenário que havia 

02(duas) Indicações do vereador Oberlam Plouvier Gouvea, se as mesmas 

depois de lidas e discutida poderiam ser votadas em bloco, o que foi aceito por 

unanimidade, Indicação nº 032/2019, Indica ao Secretario de Serviços 

Públicos, Srº Alessandro Mendonça Miquelam que seja feito com urgência a 

manutenção da rede elétrica do cemitério na localidade de Ernesto Machado; 

Indicação nº 033/2019, Indica ao Superintendente Municipal de Trânsito e ao 

Secretário de Obras, que seja feito com urgência uma faixa de pedestres na Rua 

Dr Euclides da Cunha próximo ao quiosque na beira rio  ( quiosque do 

Landinho), tendo em vista que o fluxo de veículos no local é intenso, foram 

colocadas em discussão, nenhum vereador usou da palavra, foram colocadas 

em votação e foram aprovadas por unanimidade. Encerrada a pauta passou-se 
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ao pequeno expediente; Usaram da palavra os vereadores: Oberlam Plouvier 

Gouvea, Higor Porto, Marcelo Rodrigues Pereira Silva e Jonathas Silva de 

Souza. Nada mais havendo a tratar o Srº 1º vice Presidente agradeceu a 

presença de todos e marcou a próxima Reunião para o dia oito de abril de dois 

mil e dezenove. Encerrando assim a 16ª 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.  


