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Ata da 7ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis, 

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

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, Amauri Araújo da Silva, 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 7ª 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: 

Projeto de Lei nº 012/2021, de autoria do Vereador Érick Lopes, com a seguinte 

Ementa: ‘Estabelece multa Administrativa pelo descumprimento do plano Municipal 

de operacionalização da vacinação contra a covid-19, e dá outras providencias, foi 

colocado em discussão; usou da palavra o autor do Projeto, 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 Srº 

Presidente designou os seguintes escrutinadores; Leonardo Pessanha Vieira, Carlos 

Humberto Fernandes Fratani e Amauri Araújo da Silva, que apuraram o seguinte 

resultado Quórum 08(oito)= 07(sete) votos aprovam ev 01(um) rejeita Aprovado em 

Turno Único, o vereador Carlos Humberto Fernandes Fratani pediu que constasse em 

ata seu voto contra a matéria. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2021, de autoria 

do Srº Presidente vereador Carlos Rogério Vieira da Silveira, com a seguinte Ementa; 

‘Estabelece Diretrizes de funcionamento do Legislativo Municipal durante o período 

de pandemia causado pelo corona-vírus, foi colocado em discussão; nenhum vereador 

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

escrutinadores: Rodrigo Oliveira Santana, Érick Lopes Guimarães e Marcelo 

Rodrigues Pereira Silva, que apuraram o seguinte resultado: Quórum 08(oito)= 

08(oito) votos aprovam, aprovado por unanimidade. Indicação nº 027/2021, de autoria 

dos vereadores: Carlos Humberto Fernandes Fratani e Marcelo Rodrigues Pereira 

Silva, Indica ao chefe do Executivo Municipal Srº Amarildo Alcântara, a criação de 
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uma rua ligando a rua Maria de Lourdes Soares Dias (morro da cocheira) a rua Antonio 

Xavier Maia (Penha), foi colocada em discussão: usaram da palavra os autores da 

Indicação, foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 

028/2021, de autoria do vereador Alessandro Marins Ferreira, Indica ao Secretário de 

Serviços Públicos, Alessandro Miquelan, que seja realizado  o serviço de troca das 

manilhas da rede pluvial da Rua Isaias da Conceição Souza, na Vila dos Coroados, foi 

colocada em discussão, nenhum vereador desejou discutir, foi colocada em votação e 

foi aprovada por unanimidade. Indicação nº 029/2021, de autoria de todos os 

vereadores, Indicamos ao Secretário Municipal de Serviços Públicos, melhoras no 

fornecimento de água no Distrito de Colônia, foi colocada em discussão, nenhum 

vereador desejou discutir, foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. 

Requerimento nº 003/2021, de autoria do vereador Érick Lopes Guimarães, Requer que 

seja deliberado pelo Plenário desta sublime casa, e inserida na ata de reunião, Moção 

de Aplausos aos Ilustríssimos conselheiros Tutelar José Victor Machado Altino e 

Marcelo Carlos Lopes, 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, Rodrigo Oliveira Santana 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 sete  de abril de dois mil e vinte e um, as dezenove 

horas. Encerrando assim a 7º 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.                                                                                                                                     


