
Ata da 17ª Sessão Ordinária no 1º 

Período do 24º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 7 de Junho de 2016. 

Às onze horas e quarenta minutos do dia sete de junho de dois mil e 

dezesseis, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 

realizou-se a Décima Sétima Sessão Ordinária no Primeiro 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 as ausências 

de Alcione Barbosa Tavares, Fernando Amaro Garcia e Rizê da Silva 

Silvério. A seguir, informou que os vereadores ausentes encontravam-se 

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: 

PROJETO DE LEI: - n.
o
 1.154/16, de autoria do Vereador Claudio 

Vicente Vilar; INDICAÇÕES: - n.
os

 287, 288, 289, 290 e 291/16, de 

autoria da ver. Rizê da Silva Silvério; - n.
os

 292, 293, 294, 295 e 296/16, 

de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.
os

 297, 298, 299, 300 e 

301/16, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; CONVITE: - 

Semana do Meio Ambiente 2016 - Secretaria Municipal de 

Ambiente. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra aos Senhores 

Vereadores.  Com a palavra, o Vereador Franklin Adriano Pereira deu 

início à sua fala parabenizando os funcionários, juntamente com a 

Subsecretária de Assistência Social, e agradeceu por suas presenças 

naquela Casa. Solicitou ao Sr. Presidente que, ao término da Sessão, 

pedisse ao público para que permanecesse no local, porque a 

Subsecretária de Assistência Social teria a palavra, a qual seria muito 

importante, pois ela daria informações sobre as mudanças do SUS que 

iriam trazer consequências negativas para a população. Com a palavra, o 

Sr. Presidente leu um Comunicado “O Presidente da Câmara Municipal 

de Guapimirim/RJ, nos termos do inciso XII, do artigo 44 da Lei 

Orgânica do Município, comunica à sociedade civil, através de suas 

entidades representativas e/ou não, de que estará sendo realizada no dia 

05 de julho do corrente ano, com início previsto às 18:00 horas, no 

Grêmio Recreativo Musical Guapiense, sito à Rua Professor Rocha Faria, 

s/nº - Centro, Audiência Pública destinada à discussão sobre Segurança 

Pública, à luz da Lei Federal nº 13.022, de 08 de agosto de 2014, que 

estabelece o Estatuto Geral das Guarda Municipais. A Audiência 

propiciará ampla discussão sobre a elaboração do marco regulatório da 

Guarda Civil de Guapimirim, tendo por base a Lei Federal 13.022/2014, 

e constará de apresentação sobre o tema por parte dos palestrantes, com 

no máximo 20 (vinte) minutos sem apartes ou questões de ordem. O 

público participante, num total de 10(dez) dos presentes, uma vez 

atendida à ordem de inscrição, poderá direcionar à Mesa perguntas sobre 

o tema, com no máximo de 3 (três) minutos para cada um dos inscritos. 

A inscrição será aberta às 18:00 horas do mesmo dia e local supracitado. 



Omissões e dúvidas serão esclarecidas pelo Vereador presidente da Mesa 

formada para discussão”. O ilustre Presidente ressaltou que era de suma 

importância a presença de todos naquela Audiência Pública, uma vez que 

o município estava passando por um momento muito crítico em relação à 

Segurança Pública, e lá todos poderiam estar participando diretamente 

daquele tema, reiterando que era de extrema importância para a qualidade 

de vida e segurança dos munícipes. Concluído o Expediente, deu-se 

início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.150/16, de 

autoria do Vereador Claudio Vicente Vilar. Não havendo quem quisesse 

fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 

segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.152/16, de autoria do 

Vereador Alcione Barbosa Tavares. 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 1.153/16, 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 

primeira discussão. Em pauta, requerimento n.º 023/16, de autoria do 

Vereador André de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer 

uso da palavra, o requerimento foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, requerimento n.º 024/16, de autoria do 

Vereador André de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer 

uso da palavra, o requerimento foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, requerimento n.º 025/16, de autoria do 

Vereador André de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer 

uso da palavra, o requerimento foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, requerimento n.º 026/16, de autoria do 

Vereador Claudio Vicente Vilar. Não havendo quem quisesse fazer uso 

da palavra, o requerimento foi aprovado por unanimidade em única 

discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a 

sessão quando eram onze horas e cinquenta e três 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.  


