
Ata da 5ª Sessão Ordinária no 1º Período 
do 22º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 25 de Março de 2014. 

Às onze horas e quatorze minutos do dia vinte e cinco de março de dois 
mil e quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Quinta Sessão Ordinária no Primeiro Período do Vigésimo 

Segundo 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 sessão anterior, realizada no dia 
18 de março. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a Ata foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, pediu à 
Primeira Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
EXPEDIENTE, a saber: OFÍCIO: - nº 033/14, do Poder Executivo; 
PROJETO DE LEI: - nº 1027/14, de autoria do Poder Executivo; 
REQUERIMENTOS: - n.os 003, 004, 005 e 006/14, de autoria do ver. 
Osvaldo Pereira; - n.o 007/13, de autoria do ver. Franklin Adriano 
Pereira; INDICAÇÕES: - n.os 082, 083 e 084/14, de autoria do ver. 
André de Azeredo; - n.os 085, 091, 092, 093, 094  e 095/14, de autoria do 
ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os 086, 087, 088, 089 e 090/13, de 
autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; COMUNICADOS: - n.os 
005372, 004074, 004926/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; - n.o 
CM008949/2014, do Ministério da Educação. Após, franqueou a palavra aos 
Senhores Vereadores. Com a palavra, a vereadora Marina Pereira da 
Rocha se disse satisfeita por ter participado da inauguração da Escola 
Municipal Rural Celina Côrrea da Silva, primeira unidade escolar de 
tempo integral do município, no Paraíso, um bairro que tinha muitas 
carências, mas que já estava começando a ter suas necessidades atendidas. 
Com a palavra, o Sr. Presidente manifestou também sua felicidade pela 
inauguração da primeira unidade escolar de tempo integral do município,  
ressaltou ter se tratado de uma indicação sua feita através de emenda no 
orçamento, e afirmou que esse tipo de escola, em breve, se espalharia por 
todo o município. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério 
disse que a vereadora Marina e ela representaram o Sr. Presidente na 
inauguração da Escola Municipal Rural Celina Côrrea da Silva, a quem 
parabenizou pela indicação que possibilitou a implantação da escola no 
bairro Paraíso, cujos moradores ficaram muito felizes. A edil afirmou ser o 
primeiro passo para a implantação em todo o município de escolas não de 
tempo integral, mas de educação integral. Terminando, agradeceu o 
Prefeito por ter ido ao Vale das Pedrinhas para, junto a ela, acompanhar os 
locais das obras a serem  realizadas e conhecer outras necessidades da 
localidade. Com a palavra, o Sr. Presidente disse ter sido bem 
representado na inauguração da escola, e voltou a frisar a importância da 
educação integral, pois, além formação dada através de uma didática 
diferenciada, mantém os alunos ocupados com coisas boas por todo o dia. 
André também informou ter participado de uma reunião com o Prefeito e 
seus Secretários da qual saiu satisfeito e com boas perspectivas quanto aos 
anseios da municipalidade. Terminado o Expediente, deu-se início à 



ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo, através do ofício 033/14, para votação do Projeto de Lei 
nº1027/14, 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 1027/14, 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 para 
votação dos requerimentos nos 003, 004, 005, 006 e 007/14. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado 
por unanimidade. Em pauta, Requerimento no 003/14, de autoria do ver. 
Osvaldo Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento no 004/14, de autoria do ver. Osvaldo Pereira. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento 
no 005/14, de autoria do ver. Osvaldo Pereira. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento no 006/14, de 
autoria do ver. Osvaldo Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento no 007/14, de autoria do ver. 
Franklin Adriano. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando 
eram onze horas e trinta e um 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. 
 

 


