
Ata da 17ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 26 de Junho de 2013. 

Às onze horas e cinco minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil 
e treze, sob a presidência do Vereador Iram Moreno de Oliveira, 
realizou-se a Décima Sétima Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Primeiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente pediu à 
Segunda Secretária que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a presença de todos. Em seguida, colocou em discussão 
a Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária realizada no dia dezoito de 
junho de dois mil e treze. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, a Ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
A seguir, pediu à Primeira Secretária que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETO DE 
LEIS: - n.º 988 e 989/13, de autoria do Poder Executivo; -  n.º 990/13, 
de autoria da Vereador André de Azeredo Dias;  PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR: - n.º 011/2013, de autoria do Poder Executivo;  
INDICAÇÕES: - n.º 569, 570, 571, 572 e 573/13, de autoria da 
vereadora Rizê da Silva Silvério; - n.º 574, 575, 576, 577 e 578/13, de 
autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.º 579, 580, 581 e 
582/13, de autoria do ver. Iram Moreno de Oliveira; - n.º 583 e 
584/13, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; - n.º   585 e 586/13, 
de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.º  587, 588, 
589, 590 e 591/13, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.º 
592, 593, 594, 595 e 596/13, de autoria da vereadora Marina Pereira 
da Rocha; - n.º 597, 598, 599, 600 e 601/13, de autoria do ver. André 
de Azeredo Dias; COMUNICADOS: - n.º 001975, 001976, 003199, 
004315 e  004316/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde. Em seguida, 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, a 
vereadora Marina Pereira da Rocha comentou ter ido ao hospital, à 
uma hora e quarenta e cinco minutos da manhã, para atender uma 
gestante que não havia conseguido vaga na unidade. A vereadora disse 
ter sido atendida pelo Dr. Ricardo Monteiro, que foi muito solícito e 
lhe explicou que havia três gestantes em trabalho de parto que foram 
internadas mesmo sem ter vaga, e que as enfermeiras acharam, em 
seguida, lugar para duas delas, sendo a terceira transferida para o 
Hospital de Saracuruna. Marina Pereira, mediante isso, registrou seu 
elogio e agradecimento ao médico e a toda a equipe médica pela 
conduta excelente. Com a palavra, a Vereadora Rizê da Silva Silvério 
externou seu sentimento de satisfação por fazer parte deste Legislativo, 
e teceu elogios e agradecimentos a todos os demais vereadores. Com a 
palavra, o Sr. Presidente explicou que a Sessão não foi realizada na 
terça-feira devido à manifestação que foi realizada no dia, que, 
conforme soube, ocorreu de forma pacífica, mostrando que o povo de 
Guapimirim era ordeiro. Após, requereu, com urgência, uma Moção de 
Aplausos para o Tenente Coronel PM Ricardo Bakr de Souza Faria, 
Comandante do 34º Batalhão de Polícia Militar em Magé. Terminando, 



informou que seria realizada uma Sessão Extraordinária, dez minutos 
após o término desta Sessão, destinada à segunda votação da Nova 
Redação dada ao Projeto de Lei nº.977/13 (LDO). Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de 
Lei nº. 977/13 (LDO), de autoria do Poder Executivo, com Nova 
Redação dada pela Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento após Emendas Aditivas n.o 001, de autoria do ver. 
Franklin Adriano Pereira, n.o 002, de autoria do ver. Iram Moreno 
de Oliveira, n.o 003, de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério, 
n.o 004, de autoria do ver. Alexandre Duarte de Carvalho, n.o 005, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias, n.o 006, de autoria da 
vereadora Marina Pereira da Rocha, n.o 007, de autoria do ver. 
Alcione Barbosa Tavares, n.o 008, de autoria do ver. Iram Moreno 
de Oliveira, e n.o 009, de autoria do ver. Iram Moreno de Oliveira. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei no984/13, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, pedido 
de urgência feito pelo Poder Executivo, através do ofício nº78/2013, 
para votação do Projeto de Lei nº985/13. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei no985/13, de autoria do Poder 
Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo para 
votação do Projeto de Lei nº988/13. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 
Em pauta, Projeto de Lei no988/13, de autoria do Poder Executivo. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo para votação do Projeto de Lei 
Complementar nº011/13. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, Projeto de Lei Complementar no011/13, de autoria do Poder 
Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei Complementar foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução no685/13, de autoria 
da Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei no986/13, de autoria da vereadora 
Marina Pereira da Rocha. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei no987/13, de autoria do Poder 
Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. 
Em pauta, Moção de Aplausos para o Tenente Coronel PM Ricardo 

Bakr de Souza Faria, de autoria do ver. Iram Moreno de Oliveira. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a Moção de 



Aplausos foi aprovada por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento nº 028/13, de autoria do ver. Franklin Adriano 
Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Ato contínuo, o sr. Presidente procedeu a leitura da convocação, 
datada de 20 de junho de 2013, para a eleição da Mesa Diretora desta 
Casa para o biênio 2015-2016, tendo sido registrada a Chapa nº1, 
composta pelos vereadores Iram Moreno de Oliveira (PMDB) como 
PRESIDENTE, André de Azeredo Dias (PPS), VICE-
PRESIDENTE, Rizê da Silva Silvério (PMDB), PRIMEIRO 
SECRETÁRIO, e Marina Pereira da Rocha (PT do B), SEGUNDO 
SECRETÁRIO. Não havendo a apresentação de nenhuma outra 
chapa, o sr. Presidente deliberou ao Plenário a votação da Chapa nº1, 
que ocorreu como segue: Alcione Barbosa Tavares (PSDC) votou 
SIM pela eleição da Chapa nº.1; Alexandre Duarte de Carvalho 
(PSC) votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; André de Azeredo Dias 
(PPS) votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; Cláudio Vicente Vilar 

(PPS) votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; Franklin Adriano 
Pereira (PRP) votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; Iram Moreno 
de Oliveira (PMDB) votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; Marina 
Pereira da Rocha (PT do B) votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; 
Rizê da Silva Silvério (PMDB) votou SIM pela eleição da Chapa 
nº.1; Rosalvo de Vasconcellos Domingos (PPS) votou SIM pela 
eleição da Chapa nº.1. Após a votação, o sr. Presidente declarou a 
Chapa nº.1 eleita por unanimidade para o biênio 2015-2016. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente  encerrou a sessão quando 
eram onze horas e quarenta minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, 
Rizê da Silva Silvério, ____________, Primeira Secretária, mandei 
lavrar a presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai 
assinada por mim e pelos demais Vereadores. 



 


