
Ata da 35ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 24º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal deGuapimirim, realizada no dia 
22de Novembro de 2016. 

Às onze horase dez minutos do dia vinte e dois de novembro de dois 
mil e dezesseis, sob a presidência do VereadorAndré de Azeredo 
Dias, realizou-se aTrigésima Quinta Sessão Ordinária no Segundo 
Período do Vigésimo Quarto Ano Legislativo da Câmara Municipal 
de Guapimirim. Antes de iniciar a Sessão, o senhor Presidentepediu 
umminuto de silêncio em respeito ao falecimento do Sr. Manoel 
Figueiredo, homem íntegro e atuante na sociedade de Guapimirim, e 
que iria fazer muita falta para o município.Dando início à reunião, o 
senhor Presidentepediu ao Segundo Secretário que fizesse a chamada 
dos Srs. Vereadores,verificando-se as ausências deFernando Amaro 
Garcia, Rizê da Silva Silverio e Rosalvo de Vasconcellos Domingos, 
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 ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes 
do EXPEDIENTE, a saber:OFÍCIO: - n.o125/2016, de autoria do 
Poder Executivo;PROJETOS DE LEIS: - n.o1.176/2016, de autoria 
doPoder Executivo;- n.o1.177/2016, de autoria doPoder Executivo. 
Em seguida, passou a palavra aos Srs. Vereadores.  Com a palavra, o 
Vereador Franklin Adriano Pereiraexternou seus sentimentos 
pelofalecimento do Sr. Manoel Figueiredo, que, apesar de não ter 
nascido nesta cidade, dedicou sua vida a ela, foi Presidente do 
Conselho Municipal de Segurança Pública, além de outras atividades 
que participou visando à melhoria deste município; pediu a Deus que 
Ele console seus familiares e amigos, e que recebesse o seu espírito na 
Glória. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o nobre Edil 
por suas palavras, e disse que o Sr. Manoel Figueiredo realmente foi 
um grande homem e guerreiro, que lutou de forma incansável pelo 
município,que, muitas vezes, confrontou ideias dos governantes, mas 
que isso faz parte do Estado Democrático de Direito em que 
vivemos.Ressaltou, ainda, que o mesmo sempre lutou pela qualidade 
de vida do município, sendo isso o mais importante. Por fim, registrou 
os seus sentimentos e desejou que o Pai Celestial confortasse a família 
do Sr. Manoel Figueiredo.Concluído o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA.Em pauta,Requerimento n.º038/16,de autoria do 
VereadorAndré de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade 
emúnica discussão.Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.169/16, de autoria 
doPoder Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade emúnica 
discussão.Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.170/16, de autoria doPoder 
Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade emúnica discussão.Em 
pauta, Projeto de Lei n.º 1.172/16, de autoria do Vereador 
ClaudioVicente Vilar. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade emsegunda 



discussão.Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.176/16, de autoria doPoder 
Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade emúnica discussão.Em 
pauta,pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através do 
Ofício125/16, para votação do Projeto de Lei n.º 1.177/16, de sua 
autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade.Em pauta, Projeto de Lei n.º 
1.177/16, de autoria doPoder Executivo. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
emúnica discussão.Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
encerrou a sessão quando eram onze horas e vinte minutos. Nada mais 
tendo a registrar, eu,Franklin Adriano Pereira, ____________, 
Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais 
Vereadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


