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Ata da 6ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis, 

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

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 quinze minutos o Exmº  Srº 1º Vice Presidente 

vereador  Marcelo Rodrigues Pereira Silva, 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, 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 6ª 

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:   Indicação nº 020/2021, de autoria do vereador Marcelo Rodrigues 

Pereira Silva, Indica ao Srº Prefeito Municipal Amarildo Henrique Alcântara  

que implante o Programa de Recuperação Fiscal REFIS/2021, destinado a 

promover a regulamentação de créditos tributários e não tributários devidos por 

pessoas físicas ou jurídicas ao Município: foi colocada em discussão: usou da 

palavra o autor da Indicação, foi colocada em votação e foi aprovada por 

unanimidade. O Srº 1º Vice-Presidente comunicou ao Plenário que havia 

04(quatro) Indicações do Vereador Jonathas Silva de Souza, se as mesmas 

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

unanimidade, Indicação nº 021/2021, Indica ao Exmo Srº Prefeito Amarildo 

Alcântara que seja colocado mais um funcionário na Agencia dos correios em 

Pureza; Indicação nº 022/2021, Indica ao Exmo Srº Deputado Estadual Jair 

Bittencourt e ao Presidente do DER, Luiz Roberto Pereira de Souza, solicita que 

seja colocado um redutor de velocidade na Rj 158, na proximidade da entrada 

do Rio do Colégio; Indicação nº 023/2021, Indica ao Exmo Srº Prefeito Amarildo 

Alcântara, e a Secretário de Obras a realização de calçamento na Rua Antonio 

Xavier Maia; Indicação nº 024/2021, Indica ao Exmo Srº Prefeito Amarildo 

Alcântara e a sec. de Obras, que seja feito duas lombadas na Av. José Perlingeiro 
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de Abreu, na altura do Supermercado do Povo ( uma antes e uma depois do 

Supermercado), foram colocadas em discussão: usou da palavra o autor das 

Indicações, Foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade. 

Indicação nº 025/2021, de autoria do vereador Alessandro Marins Ferreira, 

Indica ao Secretário de Serviços Públicos Alessandro Miquelan que seja 

realizado o serviço de calçamento no loteamento da Nova Divineia no Bairro de 

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

colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 026/2021, de 

autoria de todos os vereadores, Indicamos ao Secretário de Obras e Urbanismo, 

término do calçamento na Rua Gumercindo dos Santos Machado, na Vila dos 

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

colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Encerrada a pauta passou-

se ao pequeno expediente; usou da palavra o vereador Rodrigo Oliveira Santana. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. 1º Vice- Presidente agradeceu a presença de 

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

mil e vinte e um, as dezenove horas. Encerrando assim a 6ª 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.                                                                                                                                     


