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Ata da 26ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária  da  Câmara Municipal de São 

Fidélis, realizada no dia vinte  de maio  de dois mil e dezenove, ao vigésimo   

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 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, 

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 26ª 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 os ofícios nºs 139/2019, 140/2019 e 141/2019 de 

autoria do Poder  Executivo, respondendo requerimento de vereador, o Srº 

Presidente determinou cópias ao vereador, os expedientes encontram-se 

arquivados em local próprio.   Passou-se a ordem do dia: foi colocado para 

apreciação dos vereadores Indicação nº 049/2019, de autoria do vereador 

Alessandro Marins Ferreira, Indica ao Secretários de Transporte e Urbanismo, 

que seja feito uma ciclo-faixa com tachões na rua Loureiro em sentido a ponte 

metálica, foi colocada em discussão nenhum vereador desejou discutir, foi 

colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. A seguir o Srº Presidente 

comunicou ao Plenário que havia 02 (duas) Indicações do vereador Marcelo 

Rodrigues Pereira Silva, se as mesmas depois de lidas e discutidas poderiam 

ser votadas em bloco, o que foi aceito por unanimidade, Indicação nº 050/2019. 

Indica  ao Secretário de Obras Adriano Maia , que seja realizado operação tapa 

buraco na estrada entre Ponto e Colônia com urgência. Indicação nº 051/2019. 

Indica ao Secretário de Obras Adriano Maia, que seja realizado limpeza da 

estrada São Joaquim, localidade Valão dos Milagres. Foi colocadas em 

discussão, nenhum vereador desejou discutir, passou-se a votação e foram 

aprovadas por unanimidade. Indicação nº 052/2019, de autoria do vereador  

Higor Porto. Indica à Secretária Municipal de Saúde Bruna Araújo Siqueira, 

que seja criado uma equipe volante de vacinação após às 17 hrs com o objetivo 



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 

 
de atender os acamados residentes em nosso Município, foi colocada em 

discussão , nenhum vereador desejou discutir, foi colocada em votação e foi 

aprovada por unanimidade.  Requerimento nº 024/2019, de autoria do vereador 

Oberlam Plouvier Gouvêa; Requer ao Exmº Sr Presidente da Câmara 

Municipal de São Fidélis, Srº Carlos Rogério Vieira da Silveira, que solicite do 

Poder Executivo cópia do processo licitatório do recapeamento asfáltico , foi 

colocado em discussão, nenhum vereador desejou discutir, foi colocada em 

votação e foi aprovada por unanimidade. Requerimento nº 025/2019, de autoria 

do vereador Higor Porto. Requer o Exmº Sr Presidente  da Câmara Municipal 

de São Fidélis, Srº Carlos Rogério Vieira da Silveira, que solicite do Poder 

Executivo, cópia termo de referencia e contrato com a Banda Beijo 

Apimentado, foi colocado em discussão, ninguém desejou discutir, foi 

colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a 

Reunião o Sr Presidente convidou os vereadores e a população em geral para a 

audiência Pública que tratará de assuntos referentes a cães soltos no Município 

que ocorrerá no dia vinte e três de maio às nove horas no Plenário da Câmara 

Municipal. Passou-se ao pequeno expediente: usaram da palavra os vereadores: 

Higor Porto, Jonathas Silva de Souza, Marcelo Rodrigues Pereira Silva 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 e dois    de maio de dois mil e 

dezenove. Encerrando assim a 26ª 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. 


