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Ata da 4ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária  da  Câmara Municipal de São Fidélis, 

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

março  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 horas 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, Carlos 

Humberto Fernandes Fratani, Carlos Rogério Vieira da Silveira, Erick Lopes 

Guimarães, Jonathas Silva de Souza, Leonardo Pessanha Vieira  e Rodrigo Oliveira 

Santana . Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o Srº Presidente declarou 

aberto os trabalhos da 4ª 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: Foi colocado para 

apreciação dos vereadores: Mensagem nº 007/2021 que capeia Projeto de Lei nº 

011/2021, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte Ementa: ‘Dispõe sobre 

adequação do salário mínimo Nacional no âmbito da Administração Pública 

Municipal”, foi colocado em discussão, nenhum vereador desejou discutir, foi 

colocado em votação, o vereador Erick Lopes Guimarães solicitou que a matéria fosse 

apreciada no inciso v artigo 130 do Regimento Interno, o que foi aceito por 

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

Guimarães, Carlos Humberto Fernandes Fratani e Leonardo Pessanha Vieira, que 

apuraram o seguinte resultado: Quórum de votação 07 (sete)= 07 (sete) votos aprovam, 

aprovado por unanimidade e em turno único. Projeto de Lei nº 003/2021, de autoria do 

vereador Erick Lopes Guimarães, com a seguinte Ementa; ‘Estabelece a isenção da 

contribuição de iluminação pública e dá outras providências’, foi colocado em 

discussão, usou da palavra o autor do projeto, foi colocado em votação: o vereador 

Carlos Humberto Fernandes Fratani solicitou que a matéria fosse apreciada 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, Rodrigo 

Oliveira Santana e Jonathas Silva de Souza, que apuraram o seguinte resultado: 

Quórum de votação 07 (sete)= 07 (sete) votos aprovam, aprovado por unanimidade e 

em turno único. Projeto de Lei nº 010/2021, de autoria do vereador Erick Lopes 

Guimarães, com a seguinte Ementa “Reconhece e declara como utilidade pública a 

Loja Salomão Luiz Ginsburg  n 36 e dá outras providências, foi encaminhado para as 
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comissões competentes. Projeto de Resolução nº 002/2021, de autoria do vereador 

Presidente Carlos Rogerio Vieira da Silveira, com a seguinte Ementa “ Dispõe sobre 

transferência de bens patrimoniais para o Poder Executivo do Município de São Fidélis 

e dá outras providências”, foi colocada em discussão, nenhum vereador desejou 

discutir, foi colocada em votação: o Sr. Presidente designou os seguintes 

escrutinadores: Leonardo Pessanha Vieira, Alessandro Marins Ferreira e Erick Lopes 

Guimarães, que apuraram o seguinte resultado: Quórum de votação 07 (sete)= 07 (sete) 

votos aprovam, aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente comunicou ao Plenário 

que havia 02 (duas) Indicações do vereador Erick Lopes Guimarães, se as mesmas 

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

unanimidade, Indicação nº 010/2021, Indica ao Sec. de Serviços Públicos Alessandro 

Mendonça Miquelan que proceda com instalação de iluminação na praça da CEHAB, 

de preferencia com refletores e ainda realize a limpeza da mesma; Indicação nº 

011/2021, Indica ao Sec. Municipal de Desenvolvimento  Agropecuário e pesca, Sr. 

Pedro Luis Guarino Barroso que proceda com disponibilização para feira do produtor 

rural de banheiros químicos que atendam ambos os sexos, e também de 02 (dois) latões 

de lixo, foram colocadas em discussão, usou da palavra o autor das indicações, foram 

colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade. Indicação nº 012/2021, de 

autoria do vereador Alessandro Marins Ferreira, Indica ao Sec. de Obras Adriano Maia 

que seja feito o serviço de patrolamento das estradas da localidade de Santa Catarina, 

foi colocada em discussão, usou da palavra o autor da indicação, foi colocada em 

votação e foi aprovada por unanimidade. Encerrada a pauta passou-se ao pequeno 

expediente: usaram da palavra os vereadores: Erick Lopes Guimarães, e Carlos Rogério 

Vieira da Silveira. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença 

de todos e marcou a próxima Reunião para o dia dez de março de dois mil e vinte e 

um, as dezenove horas. Encerrando assim a 4º 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.                                                                                                                                     


