
Ata da 1ª Sessão Extraordinária no 1º 
Período do 23º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 9 de janeiro de 2015. 

Às dez horas e onze minutos do dia seis de janeiro de dois mil e quinze, 
sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se a 
Primeira Sessão Extraordinária no Primeiro Período do Vigésimo 

Terceiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. Dando 
início aos trabalhos, o senhor Presidente pediu à Segunda Secretária 
que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a presença de 
todos. Em seguida, pediu a Primeira Secretária que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: Projetos de Leis 
n.os

1069 e 1070/15, ambos de autoria da Mesa Diretora. Não havendo no 
Expediente vereador que quisesse fazer uso da palavra, o sr. Presidente 
requereu que os Projetos de Leis n.os1069 e 1070/15 fossem votados em 
regime de urgência e, a seguir, deu início à ORDEM DO DIA.  Em 
pauta, pedido de urgência para votação dos Projetos de Leis n.os1069 e 
1070/15. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 

urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o1069/15, de autoria da Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o1070/15, de autoria da 
Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a reunião 
quando eram dez horas e vinte e dois minutos. Nada mais tendo a 
registrar, eu, Rizê da Silva Silvério, ____________, Primeira Secretária, 
mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, 
vai assinada por mim e pelos demais Vereadores. 
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