
Ata da 2ª Sessão Ordinária no 1º Período 
do 22º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 25 de fevereiro de 2014. 

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil 
e quatorze, sob a presidência do Vereador Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária no Primeiro Período 

do Vigésimo Segundo Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início à reunião, o senhor Presidente convidou os 
vereadores Osvaldo São Pedro Pereira e Alcione Barbosa Tavares 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 André de Azeredo Dias, Cláudio Vicente 
Vilar, Franklin Adriano Pereira, Marina Pereira da Rocha e Rizê da Silva 
Silvério. A seguir, informou que o ver. André de Azeredo, Presidente desta 
Casa, não pôde comparecer a esta reunião por ter que realizar exames 
médicos. Em seguida, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 
dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETO DE 
LEI: - nº 1025/14, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; 
INDICAÇÕES: - n.os 028, 029, 030, 031, 032 e 033/14, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; - n.os 034, 035, 036, 037 e 038/14, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira; - n.os 039, 040, 041 e 042/14, de autoria 
do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os 043, 044, 045, 046 e 047/14, de 
autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; COMUNICADOS: - n.os 
CM002657/2014, do Ministério da Educação. Ato contínuo, o sr. 
Presidente informou que os demais vereadores ausentes estavam a serviço 
desta Casa, e, por não haver quem quisesse fazer uso da palavra no 
Expediente e nem quórum regimental para quaisquer deliberações na 
Ordem do Dia, encerrou a sessão quando eram dez horas e vinte e dois 
minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Alcione Barbosa Tavares, 
____________, Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, 
depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais 
Vereadores. 



 


