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Ata da 3ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária  da  Câmara Municipal de São Fidélis, 

realizada no dia vinte e quatro  de fevereiro  de dois mil e vinte e um, ao vigésimo 

quarto  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 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 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, Leonardo Pessanha Vieira, 

Marcelo Rodrigues  Pereira Silva . Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o 

Srº Presidente declarou aberto os trabalhos da 3ª 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. Não havendo expediente, passou-se a ordem 

do dia: o líder do Governo vereador Erick Lopes Guimarães, pediu uma parte e  

solicitou que as matérias do executivo fossem lidas, discutidas e votadas em bloco, o 

que foi aceito por unanimidade. Projeto de Lei nº 004/2021, de autoria do Poder 

Executivo, com a seguinte Ementa: Abre crédito especial e cria o Projeto Construções 

de Portais no orçamento da Prefeitura Municipal de São Fidélis”; Projeto  de Lei nº 

005/2021, de autoria do Poder Executivo,  com a seguinte Ementa: “Dispõe sobre 

abertura de crédito adicional por assinatura de contrato de repasse no orçamento da 

Prefeitura Municipal de São Fidélis através do Ministério do Desenvolvimento 

Regional”; Projeto Projeto de Lei nº 006/2021, de autoria do Poder Executivo,  com a 

seguinte Ementa; “ Dispõe sobre abertura de crédito adicional por assinatura de 

convênio no orçamento geral da Prefeitura Municipal de São Fidélis, através da adesão 

ao plano de ações articuladas-MEC/FNDE; Projeto de Lei nº 007/2021, de autoria do 

Poder Executivo,  com a seguinte Ementa; “ Dispõe sobre abertura de crédito adicional 

por assinatura de convenio no orçamento geral da Prefeitura Municipal de São Fidélis, 

através da plataforma + Brasil; Projeto de Lei nº 008/2021, de autoria do Poder 

Executivo,  com a seguinte  Ementa: “ Dispõe sobre abertura de crédito adicional por 

assinatura de convênio no orçamento geral da Prefeitura Municipal de São Fidélis, 

através da plataforma + Brasil; Projeto de Lei nº 009/2021, de autoria do Poder 

Executivo,  com a seguinte Ementa  “ Dispõe sobre abertura de crédito adicional por 

assinatura de convênio no orçamento geral da Prefeitura Municipal de São Fidélis, 

através da plataforma + Brasil; foram  colocados em discussão:  usou da palavra o 
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vereador Erick Lopes Guimarães, foram colocados em votação: o vereador Erick Lopes 

Guimarães solicitou que as matérias fossem apreciadas no Inciso V artigo 130 do 

Regimento Interno, o que foi aceito por unanimidade, o Sr Presidente designou os 

seguintes escrutinadores: Carlos Humberto Fernandes Fratani, Amauri Araújo da Silva 

e Erick Lopes Guimarães, que apuraram o seguinte resultado: Quórum de votação 08 

(oito)= 08 (oito) votos aprovam, aprovados  por unanimidade e em túrno único. Foi 

colocado para apreciação dos vereadores:  Veto ao Projeto de Lei Complementar  nº 

004/2020, foi colocado em discussão, nenhum vereador desejou discutir, foi colocado 

em votação, o Sr. Presidente designou os seguintes escrutinadores: Erick Lopes 

Guimarães, Jonathas Silva de Souza e Leonardo Pessanha Vieira, que apuraram o 

seguinte resultado: Quórum  08 (oito)= 08 (oito) votos aprovam, o veto foi aprovado 

por unanimidade. O Sr. Presidente comunicou ao Plenário que havia 03 (três) 

Indicações de autoria do vereador Jonathas Silva de Souza, se as mesmas depois de 

lidas e discutidas poderiam ser votadas em bloco, o que foi aceito por unanimidade: 

Indicação nº 004/2021, Indica ao Exmº Sr. Prefeito Amarildo Alcântara e ao Sec. de 

Obras a realização de calçamento na estrada do Barreiro ao morro do Cruzeiro; 

Indicação nº 005/2021, Indica ao Exmº Sr. Prefeito Amarildo Alcântara e a Secretária 

de Saúde, que seja colocado um telefone na UBS da Penha; Indicação nº 006/2021, 

Indica ao Exmº Sr. Prefeito Amarildo Alcântara e ao Sec. de Esporte Luciano Almeida, 

a marcação de um circuito para a prática de corrida e caminhada no trecho indicado de 

vermelho no mapa em anexo: foram colocadas em discussão: usou da palavra o autor 

das indicações, foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade. O 

Sr. Presidente comunicou ao Plenário que Havia 02 (duas) Indicações de autoria do 

vereador Alessandro Marins Ferreira, se as mesma depois de lidas e discutidas 

poderiam ser votadas em bloco, o que foi aceito por unanimidade: Indicação nº 

007/2021, Indica ao Sec. de Serviços Públicos Alessandro Miquelan, que seja feito o 

serviço de poda das árvores da praça central da localidade de Barro Branco: Indicação 

nº 008/2021, Indica ao Sec de Serviços Públicos Alessandro Miquelan , que seja feito 

o serviço de capina e limpeza da parte externa do posto de Saúde da localidade de Barro 

Branco: foram colocadas em discussão: usou da palavra o autor das indicações, foram 

colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade. Indicação nº 009/2021, de 

autoria de todos os vereadores: Indicamos ao Sec. Municipal  de Obras e Urbanismo e 

ao Sec Municipal de Serviços Públicos os seguintes reparos na Vila dos Coroados: 

Esgoto a céu aberto na rua Justino Costa escorrendo para a rua Manoel Carlos Botelho; 

reparo na rua Isaias C. de Souza, causando grande dificuldade para os veículos: foi 

colocada em discussão: usou da palavra o vereador Alessandro Marins Ferreira, foi 

colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Requerimento nº 001/2021, de 

autoria do vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva: Requer que seja deliberado pelo 
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Plenário desta sublime casa e inserido na ata de Reunião, Moção de Aplausos para os 

bombeiros militar Sgt Erikson Nobrega de Souza RG 20610, Sgt Diego Souza de 

Moraes RG 44208 e Sgt Renato da Silva Rocha RG 21513, foi colocado em discussão: 

usou da palavra o autor do Requerimento, foi colocado em votação e foi aprovado por 

unanimidade. Encerrada a pauta passou-se ao pequeno expediente: usou da palavra o 

vereador  Erick Lopes Guimarães. Nada mais a tratar o Sr. Presidente agradeceu a 

presença de todos e marcou a próxima Reunião para o dia três de março de dois mil e 

vinte e um as dezenove horas.  Encerrando assim a 3ª Reunião da 1ª sessão ordinária. 

Determinando assim a lavratura da ata que foi feita por mim Olivier Côrtes Filho, que 

depois de lida será submetida a discussão e votação. Aprovada por unanimidade.                                                                                                                                                                       

.   


