
Ata da 36ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 24º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia  29 de Novembro de 
2016. 

 
Às dez horas e cinquenta e cinco minutos do dia vinte e nove de 
novembro de dois mil e dezesseis, sob a presidência do Vereador 
André de Azeredo Dias, realizou-se a Trigésima Sexta Sessão 
Ordinária no Segundo Período do Vigésimo Quarto Ano Legislativo 
da Câmara Municipal de Guapimirim. Dando início à reunião, o 
senhor Presidente pediu  ao Segundo Secretário que fizesse a 
chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a ausência dos 
vereadores Osvaldo São Pedro Pereira e Marina Pereira da Rocha, em 
seguida informou 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: 
REQUERIMENTOS: - n.os 039 e 040/2016, de autoria do Vereador 
Alcione Barbosa Tavares. Em seguida, não havendo vereador que 
quisesse fazer uso da palavra no Expediente, deu-se início à ORDEM 
DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.171/16, de autoria do Poder 
Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.175/16, de autoria do 
Vereador Osvaldo São Pedro Pereira. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em segunda discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas. 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.  
 
 
 
 
 
 


