
Ata da 17ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 23º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 16 de Junho de 2015. 

Às onze horas e trinta e sete minutos do dia dezesseis de junho de dois 
mil e quinze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Sétima Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Terceiro 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 pediu à Segunda Secretária que fizesse a chamada 
dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de Franklin Adriano 
Pereira e Rizê da Silva Silverio, que se encontravam à disposição desta 
Casa. Logo após, 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: INDICAÇÕES: - n.os 
371, 372, 373, 374, 375 e 381/15, de autoria do ver. André de Azeredo 

Dias; - n.os 376, 377, 378, 379 e 380/15, de autoria da ver. Marina 

Pereira da Rocha; - n.os 382, 383 e 384/15, de autoria do ver. Osvaldo 

Pereira; - n.os 385, 386, 387, 388 e 389/15, de autoria do ver. Alcione 

Barbosa Tavares. A seguir, passou a palavra aos Senhores Vereadores. 
Com a palavra, o Vereador Osvaldo Pereira iniciou suas palavras 
parabenizando todas as Diretoras e professores do Vale das Pedrinhas, 
pois no último final de semana houvera o “Arraiá do Vale das 
Pedrinhas”, e estendeu a congratulação a todo o pessoal da Educação, o 
qual tinha trabalhado arduamente em uma belíssima festividade com as 
famílias. Disse que foram três dias de festa em que estiveram presentes, 
também, os vereadores Alcione, Rizê, Franklin e Rosalvo, e tinha a 
certeza de que os demais Vereadores não puderam estar presentes em 
virtude dos seus compromissos. Então, agradeceu e parabenizou a 
Secretaria de Educação na pessoa de todos os funcionários que 
trabalharam e realizaram o evento belissimamente. Em seguida, ressaltou 
o trabalho do seu Luís, Diretor Técnico da Educação, sendo uma pessoa 
que não medira esforços para que aquele evento acontecesse; todavia, 
lamentaram a ausência do Secretário de Educação, afirmando que não 
sabia o motivo pelo qual o mesmo não estivera presente. Disse que o 
mesmo fora substituído pela Subsecretária, Srª Anamélia e pelo Sr. Luís 
também, os quais o representaram de forma brilhante, pois fizeram um 
excelente trabalho que o deixara, ele Osvaldo, muito feliz, porque via a 
alegria no rosto das crianças que participaram daquela festa. Acentuou 
que quando se contemplava um sorriso no rosto de uma criança valia 
mais do que mil palavras. Declarou que sabia o quanto o município tinha 
avançado na área da educação e, também, do quanto era necessário 
melhorar, mas disse que como aquela equipe que não media esforços 
para trabalhar, com toda a certeza lograriam êxito. Com a palavra, o Sr. 
Presidente parabenizou o nobre Edil por suas palavras e disse que, 
realmente, o Segundo Distrito necessitava ainda mais da intervenção do 



Poder Público, e que este precisava se fazer presente no Segundo 
Distrito, e não apenas na área da educação, como também na de obra e de 
forma geral. No entanto, frisou que a educação se fizera presente e vinha 
fazendo, realmente, um grande diferencial no município. Terminado o 
Expediente, e por não haver qualquer matéria a ser tratada na Ordem do 
Dia, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas e 
quarenta e seis 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. 
 
 
 


