
 Ata da 16ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 17 de Junho de 2014. 

Às onze horas e dois minutos do dia dezessete de junho de dois mil e 
quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Sexta Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Segundo Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. 
Dando início à reunião, o senhor Presidente pediu a Segunda Secretária 
que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a presença de 
todos. Após colocou em discussão a ata da sessão anterior, realizada no dia 
10 de junho. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a Ata foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, pediu ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
EXPEDIENTE, a saber: PROJETO DE RESOLUÇÃO: - nº 726/14, de 
autoria da Mesa Diretora;   INDICAÇÕES: - n.os 259, 260, 261, 262 e 
263/14, de autoria do ver. Osvaldo Pereira; - n.os 264, 265, 266 e 267/14,  
de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os  268, 269 e 270/14, de 
autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.os  271, 272 e 273/14, de 
autoria do ver.     Franklin Adriano Pereira; - n.os  274 e 275/14, de 
autoria do ver.    André de Azeredo Dias; COMUNICADOS: - n.os 
005529, 005530 e 002252/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. A 
seguir, o Sr. Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a 
palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério agradeceu ao Sr. Presidente 
pelo carinho e compreensão, e a todos os vereadores pela cooperação, 
paciência e pela amizade durante os dias em que ela precisou se ausentar 
por motivo de saúde. Agradeceu também o carinho dos amigos, colegas, 
eleitores e das crianças. Registrou que alguns professores a tem procurado 
para se informarem acerca dos oito por cento do reajuste do FUNDEB, que 
será, pela primeira vez, repassado para esses profissionais da educação. A 
edil, por esse motivo, parabenizou a Secretária de Educação, Srª Maria 
Cecília, e a Prefeitura Municipal de Guapimirim. Parabenizou também aos 
munícipes pela ornamentação das ruas, e pediu a TVERDE que registrasse 
isso, destacando a Vila Olímpia e o Vale das Pedrinhas. Agradeceu a 
presença do Roquinho, e pela sua iniciativa, e do Dodô, e ressaltou que há 
novamente no ar um espírito de cooperação e amizade na comunidade, 
como acontecia em tempos atrás. Quanto às suas reivindicações feitas à 
Secretaria de Obras, comunicou que o bairro Vila Olímpia está sendo 
visitado e que a limpeza urbana melhorou, mas que a iluminação pública 
ainda não; que a Várzea Alegre está com uma equipe de roçadeiras; que o 
Santo Amaro também está com obras; e que, no dia anterior, realizaram na 
Vila Olímpia uma operação tapa buracos, pintura de meio fio e que há uma 
equipe verificando vazamentos nas ruas. Rizê agradeceu ao Secretário de 
Obras, Sr. Fábio, que estava começando a atender as muitas reivindicações 
do povo, e ao Prefeito Marcos Aurélio Dias. Pediu, ainda, desculpas às 
escolas do município por não ter comparecido a culminância do seu 
projeto, parabenizou a todos os professores e diretoras deste Município, 
agradeceu o convite recebido de cada escola, e prometeu que estará 
presente nas próximas culminâncias. Em aparte, o Sr. Presidente disse à 



nobre Edil que todo esse carinho dos demais vereadores desta Casa por ela 
foi conquistado com seu trabalho e dedicação, o que ele pôde constatar ao 
visitá-la, pois, mesmo acamada, ela estava preocupada em buscar soluções 
e melhorias para o município, principalmente para o segundo Distrito. 
Concluindo, a vereadora Rizê da Silva Silvério disse que precisava 
agradecer ao homem da sua vida, o Sr. João Roso, seu marido e 
companheiro, que sempre a ajuda muito, lhe dando toda a força e a 
acompanhando em todos os momentos. Com a palavra, o Sr. Presidente 
reiterou o convite a todos para o Primeiro Fórum de Segurança Pública de 
Guapimirim, que será realizado no dia vinte e sete próximo, a partir das 
dezessete horas, no centro Cultural, frisando ser de suma importância a 
participação de todos e que foram confirmadas as presenças do Tenente 
Coronel André Henrique, Comandante do 34º Batalhão, do Dr. Alan 
Luxardo, Delegado da 67ª DP, do Delegado Guilherme Fabrício do 
Nascimento, Inspetor de Polícia da Policia Rodoviária Federal, do 
Deputado Iranildo Campos, Presidente da Comissão de Segurança Pública 
da ALERJ, e de um Representante do Instituto de Segurança Pública (ISP), 
representando o Sr. José Mariano Beltrame, Secretário de Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro. Não havendo mais quem quisesse 
fazer uso da palavra no Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em 
pauta, Projeto de Lei nº. 1033/14, de autoria do Poder Executivo. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Projeto de 
Lei nº. 1035/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº. 
1036/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº. 
1032/14, 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 nº. 1037/14, 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 nº. 1038/14, 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 nº. 1039/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº. 
1040/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão.  Em pauta, Projeto de Resolução nº. 
724/14, de autoria da Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade 
em única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução nº. 725/14, de 
autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento 



nº. 018/14, de autoria do Vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. A seguir, o Sr. Presidente 
leu um trecho da justificativa encaminha a esta Casa pelo Secretário de 
Segurança José Mariano Beltrame para sua ausência no Fórum de 
Segurança Pública, como segue: “em virtude do Campeonato Mundial de 
Futebol, a referida autoridade estará empenhada no acompanhamento das 
ações de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, razão pela qual 
não poderá participar do aludido Fórum. Nesta oportunidade informa o 
Secretário e agradece ao honroso convite, e parabeniza a iniciativa desta 
Casa de Leis, desejando sucesso ao evento”. Com isso, houve a 
confirmação da presença do Presidente do ISP, o Coronel Paulo Teixeira. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão 
quando eram onze horas e vinte e quatro  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. 



 
 
 


