
Ata da 23ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 10 de setembro de 2013. 

Às dez horas e cinquenta minutos do dia dez de setembro de dois mil e 
treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Terceira Sessão Ordinária no Segundo 

Período do Vigésimo Primeiro Ano Legislativo da Câmara Municipal 

de Guapimirim. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente 

convidou os vereadores Marina Pereira da Rocha e Franklin Adriano 
Pereira a assumirem, respectivamente, as funções de Primeiro e 
Segundo Secretários, e pediu a este que fizesse a chamada dos Srs. 
Vereadores, verificando-se as ausências de Alcione Barbosa Tavares, 
Cláudio Vicente Vilar, Rizê da Silva Silvério e Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos. Em seguida, informou que o ver. Alcione 
havia ido ao Hospital acompanhar o nascimento de sua filha e que os 
vereadores Magal, Rizê e Rosalvo estavam a serviço desta Casa, mais 
precisamente, trabalhando na “CPI – Fontes da Serra”. A seguir, 
colocou em discussão a Ata da Vigésima Segunda Sessão 

Ordinária, realizada no dia três de setembro 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: PROJETOS DE LEIS: - n.º1000/13, de 
autoria do Poder Executivo; - n.º 1001/13, de autoria do ver. Rosalvo 

de Vasconcellos Domingos; INDICAÇÕES: - n.º 763, 764, 765, 766 

e 767/13, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.º 768, 769, 
770, 771 e 772/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.º 
773, 774, 775 e 776/13, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 

Pereira; - n.º 777/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 

Domingos; - n.º 778, 779, 780, 781 e 782/13, de autoria da vereadora 
Marina Pereira da Rocha; - n.º 783, 784, 785, 786 e 787/13, de 
autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; COMUNICADOS: - 
n.º001111, 004257 e 008974/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. 
Dando continuidade, o sr. Presidente agradeceu a presença do sr. 
Maurício Lopes dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de 
Teresópolis, e o convidou a tomar lugar no Plenário. Após, franqueou 
a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o vereador 
Franklin Adriano Pereira agradeceu a visita que o ver. Maurício 
Lopes estava fazenda a esta Casa e ressaltou que, assim como ele, ver. 
Franklin, o parlamentar também era Policial Militar, que foi criado em 
Guapimirim e que estava fazendo um belo trabalho à frente do 
Legislativo de Teresópolis.  O edil comentou ainda sobre o Programa 
Bairro Novo, que seria realizado em Guapimirim em parceria com o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, o sr. 
Presidente leu o convite enviado pela Prefeitura Municipal de 
Guapimirim para o evento de lançamento do Programa Bairro Novo, 
já citado pelo ver. Franklin, no dia onze de setembro próximo, às 
dezenove horas, no Jardim Guapimirim, que contaria com a presença 



do Vice-Governador do Estado do Rio de Janeiro, sr. Luiz Fernando 
Pezão. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 
Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo para 
votação do Projeto de Lei nº1000/13, de sua autoria. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei no

1000/13, de 
autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 

discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou 
a sessão quando eram onze horas e quatro 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. 

 


