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Ata da 5ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária  da  Câmara Municipal de São Fidélis, 

realizada no dia dez de março  de dois mil e vinte e um, ao décimo  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 e dez  

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, 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 5ª 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 008/2021 que capeia Projeto de Lei nº 

013/2021, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte Ementa: ‘Dispõe sobre a 

carteira de Identidade Funcional dos Agentes de Trânsito do Município de São Fidélis, 

e dá outras providências, foi colocado em discussão, usou da palavra o vereador Érick 

Lopes Guimarães, 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: 

Leonardo Pessanha Vieira, Rodrigo Oliveira Santana e Alessandro Marins Ferreira,  

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

aprovam, aprovado por unanimidade e em turno único. Mensagem nº 009/2021 que 

capeia Projeto de Lei nº 014/2021, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte 

Ementa; ‘Institui o Programa Municipal de incentivo à Agricultura do Município de 

São Fidélis- Frutifica São Fidélis, e autoriza a concessão de incentivo aos produtores 

rurais estabelecidos no Município a fim de fomentar a implantação e ampliação do 

cultivo da banana, e dá outras providencias”, foi colocado em discussão, usaram da 

palavra os vereadores; Marcelo Rodrigues Pereira Silva e Rodrigo Oliveira Santana, 

foi colocado em votação: o vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva, 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, Érick Lopes Guimarães e Marcelo Rodrigues Pereira 

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



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 

 
aprovam, aprovado por unanimidade e em turno único. Mensagem nº 010/2021,que 

capeia Projeto de Lei nº 016/2021, de autoria do Poder Executivo, com a seguinte 

Ementa “Ratifica protocolo de intenções firmadas entre Municípios Brasileiros, com 

finalidade de adquirir vacinas para combate a pandemia do corona-vírus, 

medicamentos, insumos e equipamentos na área de Saúde”, foi colocado em discussão, 

nenhum vereador desejou discutir, foi colocada em votação. O vereador Érick Lopes 

Guimarães solicitou que a matéria fosse apreciada no inciso v artigo 130 do Regimento 

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

escrutinadores: Carlos Humberto Fernandes Fratani, Rodrigo Oliveira Santana e  Erick 

Lopes Guimarães, 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 Érick Lopes Guimarães, com a seguinte Ementa: 

“Reconhece e declara como utilidade Pública a Loja Simbólica Salomão Luiz Ginsburg 

nº 36 e dá outras providencias, foi colocado em discussão: usou da palavra o autor do 

Projeto, foi colocado em votação, o vereador Alessandro Marins Ferreira solicitou que 

a matéria fosse apreciada no inciso v artigo 130 do Regimento Interno, o que foi aceito 

por unanimidade, o Srº Presidente designou os seguintes escrutinadores: Carlos 

Humberto Fernandes Fratani, Rodrigo Oliveira Santana e Érick Lopes Guimarães, que 

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

por unanimidade e em turno único. Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do vereador 

Érick Lopes Guimarães, com a seguinte Ementa: Estabelece multa Administrativa pelo 

descumprimento do plano Municipal de operacionalização da vacina contra a covid-19 

e dá outras providencias, foi encaminhado para as comissões competentes. O Srº 

Presidente comunicou ao Plenário que havia 04(quatro) Indicações do vereador 

Rodrigo Oliveira Santana, se as mesmas depois de lidas e discutidas poderiam ser 

votadas em bloco, o que foi aceito por unanimidade; Indicação nº 013/2021, Indica ao 

Secretário Municipal  de Serviços Públicos Alessandro Mendonça Miquelan, que seja 

realizado o patrolamento com encaibramento, para limpeza da Barra de Dois Rios, que 

compreende a Serrinha, começando pelo curral de Danglar, finalizando na altura da 

propriedade do Srº João Quintino; Indicação nº 014/2021, Indica ao Secretário de 

Serviços Públicos Alessandro Mendonça Miquelan, que seja realizado a instalação de 

um bueiro na Rua Odorico Barreiro, no Distrito de Ipuca; Indicação nº 015/2021, Indica 

ao Secretário Municipal de Serviços Públicos Alessandro Mendonça Miquelan, que 

seja realizado o calçamento do loteamento legalizado morada do Bosque, no Barreiro; 

Indicação nº 017/2021, Indica ao Secretário Municipal de Transporte e Mobilidade 

Urbana Joelson Brandão Menezes, que seja realizado a mudança de sentido nas vias 

492 da RJ 158, foram colocadas em discussão, usou da palavra o autor das Indicações, 

durante a discussão da Indicação nº 017/2021, o autor foi aparteado pelos vereadores; 
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Érick Lopes Guimarães e Marcelo Rodrigues Pereira Silva, diante disso o Srº 

Presidente consultou ao Plenário se poderia colocar a Indicação nº 017/2021, para ser 

votada separadamente, o que foi aceito por unanimidade, foram colocadas em votação 

as Indicações, nºs 013, 014, 015/2021, e foram aprovadas por unanimidade, a seguir 

foi colocada a Indicação n} 017/2021, que foi aprovada por unanimidade. O Srº 

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

Alessandro Marins Ferreira, se as mesmas depois de lidas e discutidas poderiam ser 

votadas em bloco, o que foi aceito por unanimidade. Indicação nº 018/2021, Indica ao 

Secretário de Serviços Públicos Alessandro Miquelan, que seja feito o serviço de troca 

de lâmpadas que se encontram queimadas no Ginásio Poliesportivo Dr. Roberto 

Petrucelli, Vila dos Coroados; Indicação nº 019/2021, Indica ao Secretário de Esporte 

Luciano Almeida, que seja solicitado ao setor responsável o serviço de reparo do 

telhado do Ginásio Poliesportivo Dr. Roberto Petrucelli, na Vila dos Coroados, foram 

colocadas em discussão, usou da palavra o autor das Indicações, foram colocadas em 

votação e foram aprovadas por unanimidade. Requerimento nº 002/2021, de autoria do 

vereador Marcelo Rodrigues Pereira Silva, Requer que seja deliberado pelo Plenário 

desta sublime casa e inserido na ata de reunião, Moção de Aplausos ao Cap PM José 

Eduardo Jandre Prado, SGTº PM Marcelo Carneiro Diogo, SGT PM Rogério Barbosa 

do Amaral,  SD PM Matheus Catrink Alves da Costa, 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: usaram da palavra 

os vereadores: Carlos Humberto Fernandes Fratani, Érick Lopes Guimarães e Carlos 

Rogerio Vieira da Silveira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e marcou 

a próxima Reunião para o dia dezessete de março de dois mil e vinte e um, as dezenove 

horas. Encerrando assim a 5º 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.                                                                                                                                     


