
Ata da 24ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 23º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 1º de Setembro de 2015. 

Às onze horas e trinta minutos do dia primeiro de setembro de dois 
mil e quinze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Quarta Sessão Ordinária no Segundo 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, em seguida, pediu à Segunda Secretária que 
fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de 
Franklin Adriano Pereira e Rizê da Silva Silvério, informando que 
estes se encontravam à disposição desta Casa. Logo após, colocou em 
discussão e votação a ata da sessão anterior, que, não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, foi aprovada por unanimidade. Após, 
pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos documentos 
constantes do EXPEDIENTE, a saber: REQUERIMENTO: - n.o 

024/15, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; INDICAÇÕES: 
- n.os 509, 510, 511, 512 e 513/2015, de autoria do ver. Fernando 

Amaro Garcia; - n.os 514, 515, 516, 517 e 518/15, de autoria do ver. 
Franklin Adriano Pereira; - n.os 519, 520 e 521/15, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; COMUNICADOS: - n.os CM172075, 

CM178093 e CM183324/2015, do Ministério da Educação. A seguir, 
o Sr. Presidente registrou a presença do ilustre Sr. Anderson Mendes, 
Membro da Academia de Letras e Artes de Luziânia, seu amigo de 
infância, que lhes dava a honra com a sua presença na Sessão Plenária. 
Logo após, passou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a 
palavra, o Vereador Alcione Barbosa Tavares agradeceu pela 
palavra, e direcionando sua fala ao Sr. Presidente pediu que em 
relação à Lei que tratava do assunto da Fiscalização do município, os 
Vereadores se reunissem com os fiscais presentes, após aquela Sessão, 
para tomarem uma decisão. Com a palavra, o Sr. Presidente 

parabenizou o nobre Edil por suas palavras e disse que já haviam 
acordado na última Sessão, juntamente com Sua Excelência, que 
vinha lutando tanto por aquilo, que ao término da Sessão iriam se 
reunir com o Jurídico daquela Casa, a fim de que pudessem 
solucionar, o mais rápido possível, aquela questão. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Requerimento n.º 021/15, de autoria do ver. André de Azeredo 

Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Requerimento n.º 022/15, de autoria do ver. Osvaldo São 

Pedro Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Requerimento n.º 023/15, de autoria do ver. Osvaldo São 

Pedro Pereira. 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 quarenta 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.  

 


