
Ata da 34ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 24º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal deGuapimirim, realizada no dia 
17 de Novembro de 2016. 

Às onze horase vinte minutos do dia dezessete de novembro de dois 
mil e dezesseis, sob a presidência do VereadorAndré de Azeredo 
Dias, realizou-se aTrigésima Quarta Sessão Ordinária no Segundo 
Período do Vigésimo Quarto Ano Legislativo da Câmara Municipal 
de Guapimirim. Dando início à reunião, o senhor Presidenteconvidou 
a Vereadora Rizê da Silva Silverio e o Vereador Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos a assumirem, respectivamente, as funções de 
Primeira e Segundo Secretários, epediu a este que fizesse a chamada 
dos Srs. Vereadores,verificando-se as ausênciasdeClaudio Vicente 
Vilar, Fernando Amaro Garcia e Marina Pereira da Rocha, 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:PROJETO DE LEI: - n.o1.175/2016, de 
autoria do Vereador Osvaldo São Pedro Pereira; 
REQUERIMENTO: - n.o038/2016, de autoria doVereador André de 
Azeredo Dias; INDICAÇÕES:- n.os329 e 330/2016,de autoria do 
Vereador Alcione Barbosa Tavares; COMUNICADO: - 
n.oCM198846/2016, do Ministério da Educação.Em seguida, passou a 
palavra aos Srs. Vereadores.  Com a palavra, o Vereador Osvaldo 
São Pedro Pereira pediu que se fizesse constar no Portal de 
Transparência desta Câmara o Decreto 1.148, que já estava em 
vigência, dando total lisuraàs Instituições Religiosas do Município, 
passando estas a não mais precisar de alvará do Executivo de 
Guapimirim. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o nobre 
Edil por suas palavras. Em seguida, não havendo vereador que 
quisesse fazer uso da palavra no Expediente, e nem matéria para 
aOrdem do Dia, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram onze 
horas e vinte e quatro minutos. Nada mais tendo a registrar, eu,Rizê 
da Silva Silverio, ____________, Primeira Secretária, mandei lavrar 
a presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada 
por mim e pelos demais Vereadores.  



 


