
Ata da 34ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 21º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 26 de novembro de 2013. 

Às onze horas e dez minutos do dia vinte e seis de novembro de dois mil e 
treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se 
a Trigésima Quarta Sessão Ordinária no Segundo Período do Vigésimo 

Primeiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. Dando 
início à reunião, 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 Trigésima Terceira Sessão 

Ordinária, realizada no dia dezenove de novembro de dois mil e treze. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a Ata foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, por não haver 
documentos constantes do Expediente, franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores. Com a palavra, o vereador Alcione Barbosa Tavares 

agradeceu pela aprovação em unanimidade das Moções de Aplausos para 
Srª. Enedina Fernandes da Rosa e para o Grupo Alcoólicos Anônimos de 
Guapimirim, que vinha desenvolvendo seu trabalho no município havia 
vinte e dois anos. Com a palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos 

Domingos disse que requereria o fim dos camarotes nos eventos 
municipais, porque achava injusto algumas pessoas ficarem nos mesmos, 
enquanto muitos ficavam na chuva, compartilhando do mesmo evento. 
Salientou que eles foram eleitos para governar com igualdade, que essa 
desigualdade deveria ser combatida, e que, por isso, contava com o apoio 
desta Casa Legislativa. Ressaltou ainda que achou uma falta de 
responsabilidade os camarotes estarem, no último sábado, com um número 
maior de pessoas do que o que comportavam, oferecendo risco aos 
ocupantes. Com a palavra, o Sr. Presidente concordou com o ver. 
Rosalvo, e afirmou que o poder público não poderia se distanciar da 
população, mas sim se aproximar e participar junto dela, e que, 
infelizmente, o Secretário de Turismo havia pecado ao não conseguir 
organizar o camarote, que ficou superlotado. Com a palavra, a vereadora 
Rizê declarou ter sido um prazer participar da Sessão Solene desta Casa 
em comemoração ao aniversário da emancipação de Guapimirim, e 
parabenizou os organizadores e funcionários desta Câmara, que 
proporcionaram uma noite prazerosa e brilhante. Disse também que ficou 
muito satisfeita com a escolha dos agraciados de cada edil, e que ficou 
contente e vibrou com alguns deles, como o Dr. Mário Moralles, agraciado 
pelo Sr. Presidente com o Título de Cidadão Guapimiriense. Com a 
palavra, o sr. Presidente disse que as palavras da vereadora o deixaram 
feliz, e que homenageou o Dr. Mário por ele ser um médico comprometido 
com o município, atendendo a qualquer momento e hora, numa época em 
que a medicina, infelizmente, estava comercializada. A seguir, 
parabenizou e agradeceu a todos os funcionários, amigos e assessores que 
participaram e colaboraram com a organização do evento, o que permitiu 
que ele transcorresse de forma positiva e fosse muito elogiado pelos 
convidados e agraciados. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da 



palavra no Expediente e nem matéria destinada à Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas e dezenove 
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. 


