
Ata da 35ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 2 de dezembro de 2014. 

Às onze horas e onze minutos do dia dois de dezembro de dois mil e 
quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Trigésima Quinta Sessão Ordinária no Segundo 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 a Segunda Secretária que 

fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a ausência de Rizê 
da Silva Silvério. A seguir, informou que a vereadora ausente se 
encontrava à disposição desta Casa, e 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: 
REQUERIMENTO: - n.os 

048 e 049/14, de autoria da ver. Marina 

Pereira da Rocha; INDICAÇÕES: - n.os 626, 627, 628 e 629/14, de 
autoria da ver. Marina Pereira da Rocha; - n.os 630, 631, 632 e 633/14, 

de autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.os 634, 635, 636, 637 e 
638/14, de autoria do Ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os 639, 640, 

641 e 647/14, de autoria do ver. Osvaldo Pereira da Rocha; - n.os 642, 

643, 644, 645 e 646/14, de autoria do Ver. Fernando Amaro Garcia. A 
seguir, o Sr. Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores. Com 
a palavra, o vereador Oswaldo Pereira agradeceu e parabenizou o 
Secretário Municipal de Saúde e a equipe de prevenção e combate às 
DST, que, no dia anterior, realizou um trabalho no Vale das Pedrinhas, 
com vários tipos de exames, cujos resultados saíam na hora, e informou 
que o mesmo trabalho seria realizado no centro da cidade, aconselhando 
a população a aproveitá-lo. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou 
o nobre Edil por suas palavras e também agradeceu e parabenizou a 
equipe de DST, explicando que o trabalho foi realizado no Dia Mundial 
de Combate a AIDS, e que, como vereador, ele vinha acompanhando o 
belo trabalho daquela equipe. Com a palavra, a vereadora Marina 

Pereira da Rocha pediu que os Requerimentos n.os 048 e 049/14, de sua 
autoria, fossem votados em regime de urgência. Com a palavra, o 
vereador Rosalvo informou às pessoas que prestaram o concurso, se 
sentiram lesadas e estavam vindo até esta Casa expor sua insatisfação, 
que as denúncias estavam sendo apuradas e que as medidas cabíveis 
seriam tomadas. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o ver. 
Rosalvo por suas palavras e por sua atitude, e afirmou que esta Casa teria 
que tomar um posicionamento em relação à vergonha que foi o concurso 
público, e confirmou que seria instaurada uma CPI e que a Comissão 
Permanente de Defesa do Consumidor estava apurando as denúncias. 
Concluído o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
pedido de urgência feito pela vereadora Marina Pereira da Rocha, 
para os Requerimentos nº 048 e 049/2014, ambos de sua autoria. Não 



havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, requerimento nº. 047/14, de 
autoria da Vereadora Marina Pereira da Rocha. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, requerimento nº. 048/14, 
de autoria da Vereadora Marina Pereira da Rocha. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, requerimento nº. 049/14, 
de autoria da Vereadora Marina Pereira da Rocha. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1064/14, 
de autoria do Ver. Claudio 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 n.º 1066/14, de autoria do 
Ver. Franklin Adriano Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
encerrou a sessão quando eram onze horas e vinte e cinco 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.  
 
 
 
 
 
 
 


