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Ata da 22ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária  da  Câmara Municipal de São 

Fidélis, realizada no dia seis   de maio  de dois mil e dezenove, ao sexto   dia 

do mês de maio  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 e vinte e cinco  minutos o Exmº  Srº   Presidente vereador  Carlos  

Rogértio 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,  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 

Srº Presidente declarou aberto os trabalhos da 22ª 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 circular nº 113//2019, do Poder Executivo , os 

expedientes encontram-se arquivados em local próprio.Conselho. Passou-se a 

ordem do dia: foi colocado para apreciação dos vereadores Decreto 

Legislativonº 002/2019, Suplementação de dotação orçamentária, de autoria do 

Srº Presidente, Carlos Rogério Vieira da Silveira, foi colocado em discussão, 

nenhum vereador desejou discutir,  foi colocado em votação, o Srº Presidente 

designou os seguintes escrutinadores: Jonathas Silva de Souza, Marcelo 

Rodrigues Pereira Silva  e  Oberlam Plouvier Gouvea, que apuraram o seguinte 

resultado: Quorum 08(oito)- 08 (oito) votos aprovam, aprovado por 

unanimidade. Indicação nº 045/2019, de autoria do vereador Marcelo 

Rodrigues Pereira Silva, Indica ao Secretário Municipal de Serviços Públicos 

que seja realizada limpeza do cemitério da Tapera, foi colocada em discussão, 

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

unanimidade. Indicação nº 046/2019, de  autoria do vereador Marcelo 

Rodrigues Pereira Silva, Indica ao Secretário Municipal de Planejamento e 

orçamento, Jamilton Serpa, que seja realizado análise para aumento extenção 

do perímetro Urbano, foi colocada em discussão, usou da palavra o autor da 

Indicação, foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Indicação 

nº 047/2019, de autoria do vereador Alessandro Marins Ferreira, Indica ao 

Secretário de Seviços Públicos, 02(dois) quebra molas na rua Leontina 



Estado do Rio de Janeiro 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS 

Cidade Poema 

 

Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 74 - CENTRO - TELEFAX (22) 27581181 

CEP: 28.400-000 - SÃO FIDÉLIS-RJ - e-mail: cmsaofidelis@pop.com.br 
“Eu me Deitei e dormi; acordei, porque o Senhor me sustentou;  Sal. 3:5” 

2 

 
Guimarães Rios, na Penha, em frente aos nºs 46 e 22, foi colocada em 

discussão, nenhum vereador desejou usar da palavra , foi colocada em votação 

e foi aprovada por unanimidade.                                                                

.Encerrada a pauta passou-se ao pequeno expediente                                                                                                                                                                                                                     

usaram da palavra os vereadores: Higor Porto, Oberlam Plouvier Gouvea, 

Jonathas Silva de Souza, Marcelo Rodrigues Pereira Silva, Carlos Humberto 

Fernandes Fratani  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 oito   de maio de dois mil e dezenove. Encerrando assim a 

22ª 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.  


