
Ata da 29ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 21 de outubro de 2014. 

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e um de outubro de dois mil 
e quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária no Segundo 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 ausência do vereador Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos. A seguir, colocou em discussão a ata da sessão anterior, que, 
não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, foi aprovada por 
unanimidade. Após, pediu à Primeira Secretária que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETOS DE 
LEIS: - nº 1059/14, de autoria do Poder Executivo; EMENDAS: - n.os 

001 ao 016, ao Projeto de Lei nº 1053/14 (L.O.A.); INDICAÇÕES: - n.os 

500, 501, 502, 503 e 510/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; 
- n.os 504, 513, 514, 515 e 516/14, de autoria do ver. Franklin Adriano 
Pereira; - n.os 505, 506, 507, 508 e 509/14, de autoria da ver. Marina 
Pereira da Rocha; - n.os 511 e 512/14, de autoria do ver. Alcione 
Barbosa Tavares; COMUNICADOS: - n.os CM275541, CM275542, 
CM289502, CM275537, CM275538, CM275539 e CM275540/2014, 
do Ministério da Educação. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra no Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Projeto de Lei nº. 1054/14, de autoria da vereadora 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. 1056/14, de autoria do vereador Cláudio Vicente 
Vilar. 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. 1057/14, de autoria do vereador Cláudio Vicente 
Vilar. 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. 1058/14, de autoria do vereador André de Azeredo 
Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei 
foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, 
Requerimento nº. 033/14, de autoria do vereador Cláudio Vicente 
Vilar. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento nº. 034/14, de autoria do vereador Osvaldo São 
Pedro Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento nº. 035/14, de autoria do vereador Osvaldo São 
Pedro Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento nº. 036/14, 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. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando 
eram dez horas e cinquenta 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


