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Ata da 9ª Reunião da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Fidélis, o Exmº 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Fidélis, vereador Carlos Rogério Vieira da 

Silveira, com base no Artigo 19, Inciso II, letra K, do Regimento Interno, considerando 

o atual cenário provocado pelo aumento do número de casos do Corona-vírus, Resolve 

Suspender a 9ª Reunião da 1ª sessão ordinária, que seria realizada na data de hoje, 

quatorze de abril de dois mil e vinte e um. O Sr. Presidente determinou ao Secretário 

Geral que encaminhassem os Projetos para todos os vereadores tomarem ciência e para 

as comissões competentes para emissão de parecer, para que os mesmos não sejam 

prejudicados quanto ao prazo de tramitação: Projeto de Lei nº 018/2021, de autoria do 

vereador Érick Lopes Guimarães, com a seguinte Ementa: “Estabelece como essencial 

a atividade das Igrejas, Templos Religiosos de qualquer culto e comunidade 

Missionárias, inclusive nos períodos de calamidade Pública, emergência, Epidemia ou 

Pandemia e durante crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes 

naturais, e dá outras providencias; Projeto de Lei Nº 020/2021, de autoria dos 

vereadores Marcelo Rodrigues Pereira Silva, Alessandro Marins Ferreira e Érick Lopes 

Guimarães, com a seguinte Ementa: ‘Estabelece a Política  Municipal de Proteção dos 

direitos da pessoa com Transtorno do Espectro-Autista-TEA. Projeto de Lei nº 

021/2021, de autoria do vereador Alessandro Marins Ferreira, com a seguinte Emente: 

“Institui Sistema de transparência e rastreamento da doses de vacinas de combate a 

Covid-19, recebidas pelo Município e identificação da população vacinada como forma 

de controle das doses utilizadas”. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente marcou 

a próxima Reunião para o dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte e um, as dezenove 

horas.     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.  .                                                                                                                                     


