
Ata da 14ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 3 de Junho de 2014. 

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia três de junho de dois mil e 
quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Quarta Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Segundo Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. 
Dando início à reunião, o senhor Presidente convidou o vereador Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos a assumir a função de Primeiro Secretário, e, 
em seguida, pediu à Segunda Secretária que fizesse a chamada dos Srs. 
Vereadores, verificando-se a ausência da vereadora Rizê da Silva Silvério, 
que se encontrava à disposição desta Casa. Após, colocou em discussão a 
ata da sessão anterior, realizada no dia 27 de maio. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, a Ata foi colocada em votação e aprovada 
por unanimidade. Em seguida, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETO 
DE LEI: - nº 1037/14, de autoria do Poder Executivo; - nº 1038/14, de 
autoria do Poder Executivo; - nº 1039/14, de autoria do Vereador André 
de Azeredo Dias; - nº 1040/14, de autoria do Vereador André de Azeredo 
Dias; PROJETO DE RESOLUÇÃO: - nº 724/14, de autoria da Mesa 
Diretora; REQUERIMENTO: - no 018/14, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; INDICAÇÕES: - n.os 221, 222, 223, 224 e 
225/14, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os 226, 227, 228, 
229 e 230/14, de autoria da ver. Marina Pereira da Rocha; - n.os 231 e 
232/14, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; 
COMUNICADOS: - n.os 017701, 003977, 013225 e 010903/MS/SE/FNS, 
do Ministério da Saúde; - n.os CM120763, CM120762, CM120761, 

CM120760, CM120759, CM120791, CM120790, CM120789, 
CM120788, CM120787, CM120786, CM120785, CM120784, 
CM120783, CM120782, CM120781, CM120780, CM120779, 
CM120779, CM120778, CM120777, CM120776, CM120775, 
CM120774, CM120773, CM120772, CM120771, CM120770, 
CM120769, CM120768, CM120767, CM120766, CM120765 e      
CM120764/2013, do Ministério da Educação. A seguir, o Sr. Presidente 
convidou a todos para o Primeiro Fórum de Segurança Pública de 
Guapimirim, a realizar-se no dia 27/06/2014, às 17:00 horas, no Centro 
Cultural de Guapimirim. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da 
palavra no Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Projeto de Lei nº. 1032-A/14, de autoria da ver. Marina Pereira da 
Rocha. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 
Lei foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei nº. 1033/14, de autoria do Poder Executivo. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº. 
1035/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº. 
1036/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. Não havendo quem 



quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, requerimento nº. 016/14, 
de autoria do Vereador André de Azeredo Dias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Parecer da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento de acordo com o Parecer Prévio 
Favorável, do TCE-RJ, à aprovação das contas da Administração 
Financeira do Município de Guapimirim, referente ao exercício de 2012. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Parecer foi aprovado 
por unanimidade em única discussão.  Nada mais havendo a ser tratado, o 
Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram dez horas e quarenta e 
quatro minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos, ____________, Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente 
Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos 
demais Vereadores. 


