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

realizada no dia três de fevereiro  de dois mil e vinte e um, ao terceiro dia do mês de 

fevereiro  de dois mil e vinte e um, nesta cidade de São Fidélis, Estado do Rio de 

Janeiro, situado à Praça da Bandeira, 74 ( sede do Poder Legislativo), às dezenove e 

trinta   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 Alessandro Marins Ferreira, a fazer 

chamada dos vereadores e a ela responderam presença: Alessandro Marins Ferreira, 

Amauri Araújo da Silva, Carlos Humberto Fernandes Fratani, Carlos Rogério Vieira 

da Silveira, Erick Lopes Guimarães, Jonathas Silva de Souza,  Leonardo Pessanha 

Vieira, Marcelo Rodrigues  Pereira Silva e Rodrigo Oliveira Santana.  Havendo 

número legal e sob a proteção de Deus, o Srº Presidente declarou aberto os trabalhos 

da 1ª Reunião da 1ª sessão ordinária, não havendo ata o ser lida e nem expediente, 

passou-se a ordem do dia: foram encaminhados para as comissões competentes: 

Ofício nº 016/2021-GP, de autoria do Poder Executivo com o Veto do Projeto de Lei 

Complementar  nº 004/2020;  Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Vereador 

Rodrigo Oliveira Santana, com a seguinte Ementa: Estabelece a inclusão da 

Disciplina Educação Ambiental na grade curricular das escolas Municipais de São 

Fidélis/ RJ e dá outras providências; Projeto de Lei nº 002/2021, de autoria do 

Vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva, com a seguinte Ementa; Reconhece a 

pratica de atividade física como essencial para a população Fidelense em tempo de 

crise ocasionada por moléstia contagiosa ou catástrofe natural. Foi colocado para 

apreciação dos vereadores: Projeto de Resolução nº 001/2021, de autoria da mesa 

executiva, com a seguinte Ementa: “ Dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais 

da Câmara Municipal de São Fidélis e dá outras providências, foi colocado em 

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

Presidente designou os seguintes escrutinadores: Rodrigo Oliveira Santana, Erick 

Lopes Guimarães e Leonardo Pessanha  Vieira que apuraram o seguinte resultado: 

Quórum de votação 09 (nove)= 09 (nove) votos aprovam, aprovado por unanimidade. 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2021, de autoria do Srº Presidente  vereador 

Carlos Rogério Vieira da Silveira, com a seguinte Ementa: “Suplementação de 

Dotação Orçamentária”, foi colocado em discussão, nenhum vereador desejou 

discutir, foi colocado em votação, o Srº Presidente designou os seguintes 

escrutinadores: Jonathas Silva de Souza, Amauri Araújo da Silva e Carlos Humberto 

Fernandes Fratani que apuraram o seguinte resultado: Quórum de votação 09 (nove)= 



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 

 
09 (nove) votos aprovam, aprovado por  unanimidade;  Projeto de Decreto 

Legislativo nº 003/2021, de autoria do Srº Presidente vereador Carlos Rogério da 

Silveira, com a seguinte Ementa: “Estabelece Diretrizes de funcionamento da Câmara 

Municipal durante o período de Pandemia- Covid 19, foi colocado em discussão, 

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

designou os seguintes escrutinadores: Jonathas Silva de Souza, Amauri Araújo da 

Silva e Erick Lopes Guimarães que apuraram o seguinte resultado: Quórum de 

votação 09(nove)= 09(nove) votos aprovam, aprovado por unanimidade. Indicação nº 

002/2021, de autoria do vereador Alessandro Marins Ferreira, Indica ao Secretário de 

Obras Adriano Maia, a reforma Geral da quadra de Esporte da Nova Divinéia no 

Bairro Ipuca, foi colocada em discussão: usaram da palavra o autor da Indicação e o 

vereador  Rodrigo Oliveira Santana, foi colocada em votação e foi aprovada por 

unanimidade. O Srº Presidente solicitou ao Secretário Geral que enviasse ao Poder 

Executivo ofício solicitando a indicação do Lider do Governo. Encerrada a pauta 

passou-se ao pequeno expediente, Usaram da palavra os vereadores: Erick Lopes 

Guimarães, Rodrigo Oliveira Santana, Jonathas Silva de Souza, Marcelo Rodrigues 

Pereira Silva, Amauri Araújo da 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 dez de fevereiro de dois mil e vinte e um às dezenove  horas. 

Encerrando assim a 1ª 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.   


