
Ata da 21ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 23º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 11 de Agosto de 2015. 

Às onze horas e vinte e oito minutos do dia onze de agosto de dois mil e 
quinze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-
se a Vigésima Primeira Sessão Ordinária no Segundo Período do 

Vigésimo Terceiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início à reunião, o senhor Presidente pediu à 
Primeira Secretária que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se as ausências de Alcione Barbosa Tavares e Marina Pereira 
da Rocha, e informou que estes se encontravam à disposição desta Casa. 
Logo após, colocou em discussão e votação 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: INDICAÇÕES: - n.os 
466, 467, 468, 469 e 470/15, de autoria do ver. Fernando Amaro 

Garcia; - n.os 471, 472, 473, 474 e 475/15, de autoria do ver. Franklin 

Adriano Pereira; - n.os 476, 477, 478, 479, 480 e 481/15, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; - n.os 482, 483, 484, 485 e 486/15, de 
autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares. Com a palavra, o Sr. 

Presidente pediu ao Poder Executivo que olhasse com carinho as 
Indicações referentes à segurança pública. Advertiu que o índice de 
criminalidade vinha aumentando no município, acrescentado que naquela 
última semana houvera um aumento nos roubos de veículos. Em seguida, 
enfatizou que confiava nos policiais que atuavam no município, e disse 
que já tinha trabalhado com eles e sabia do comprometimento de cada 
um com relação à segurança pública. Continuando, o Sr. Presidente 
asseverou que o município também poderia contribuir, pois os vereadores 
haviam feito as Indicações. Destacou que ele, particularmente, elaborara 
Indicações e Projetos, além de Emendas ao Orçamento, no entanto, disse 
que necessitavam que o Poder Executivo colocasse todos aqueles 
Projetos e Indicações em prática, e que não deviam esperar que fossem 
perdidas vidas na cidade devido àquele alto índice de assaltos no 
município. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 
Em pauta, Projeto de Lei n.º 1092/15, 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 n.º 1093/15, de autoria do ver. Claudio 

Vicente Vilar. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão 
quando eram onze horas e trinta e seis 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.  



 


