
Ata da 26ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 1º de outubro de 2013. 

Às dez horas e vinte minutos do dia primeiro de outubro de dois mil e 
treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-
se a Vigésima Sexta Sessão Ordinária no Segundo 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. A seguir, colocou em discussão a Ata da Vigésima Quinta Sessão 

Ordinária, realizada no dia vinte e cinco 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: PROJETO DE LEI: - n.º 1007/13, de autoria do 
Poder Executivo (PPA 2014/2017); REQUERIMENTO: - n.º 038/13, de 
autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; INDICAÇÕES: - n.º 837/13, 
de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.º 838, 839, 
840, 841 e 842/13, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; - n.º 
843, 844, 845, 846 e 847/13, de autoria do ver. Fernando Amaro 

Garcia; - n.º 848, 849, 850, 851 e 852/13, de autoria da vereadora Rizê 

da Silva Silvério; - n.º 853, 854, 855 e 856/13, de autoria do ver. 
Franklin Adriano Pereira; - n.º 857, 858, 859, 860 e 861/13, de autoria 
da vereadora Marina Pereira da Rocha; - n.º 862, 863, 864, 865 e 

866/13, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares. Após, franqueou a 
palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o vereador Osvaldo 

São Pedro Pereira parabenizou o sr. Presidente pelo seu aniversário no 
último domingo. Depois, discorreu sobre sua visita à creche municipal do 
Jardim Guapimirim, onde, a seu ver, estava sendo realizado um belo 
trabalho, apesar de algumas dificuldades estruturais, como o mau estado 
do telhado, no qual fizeram uma pequena obra paliativa, e o número 
reduzido de ventiladores, o que já estava sendo parcialmente resolvido 
pela diretora com a compra de seis unidades. Com a palavra, o sr. 
Presidente agradeceu ao ver. Osvaldo e declarou que o maior presente 
que recebeu foi poder fazer parte deste Legislativo. André de Azeredo 
afirmou, em seguida, que vinha cobrando da Secretaria de Educação 
maior conforto para os alunos do município, e que recebeu a notícia de 
que as unidades de ensino seriam, brevemente, climatizadas, ação esta 
que também havia sido objeto de indicação por parte da vereadora Rizê, a 
quem voltou a parabenizar pela luta por melhorias para o município. 
Após, esclareceu que a audiência pública destinada à apresentação por 
parte do Senhor Gestor do SUS, Sr. Eliel Ramos Silva, do Relatório de 
Gestão do Primeiro e Segundo Quadrimestres de 2013, que estava 
agendada para o dia 30/09/2013, foi adiada para que, antes, a prestação 
de contas do primeiro quadrimestre fosse submetida a análise do 
Conselho Municipal de Saúde. A seguir, parabenizou os organizadores de 
eventos do Esporte Clube Central por estarem se adequando às normas 



legais para a realização dos mesmos. Contudo, lhes pediu que tomassem 
providências também com relação à parte externo dos eventos, 
comunicando e pedindo o apoio das autoridades competentes para que se 
evitassem atos de vandalismo como os que vinham ocorrendo no entorno 
do estabelecimento e que acabavam se espalhando pela cidade. Por fim, 
pediu que o Requerimento nº037/13, de autoria do ver. Fernando Amaro 
Garcia, fosse votado em regime de urgência nesta Sessão. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 

urgência para votação do Requerimento nº038/13, de autoria do ver. 
Fernando Amaro Garcia. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, 
Requerimento nº038/13, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 

Lei no
1006/13, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar. Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram dez horas e trinta e cinco 
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. 


