
Ata da 19ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 24º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 21 de Junho de 2016. 

Às onze horas e doze minutos do dia vinte e um de junho de dois mil e 
dezesseis, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Nona 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 Claudio Vicente Vilar e Max Alexandre Felizardo Castro, 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: PROJETOS DE LEI: - n.os 1.155/16 e 1.156/16, 
de autoria do Vereador Claudio Vicente Vilar; - n.o 1.157/16, de autoria 
do Vereador André de Azeredo Dias; REQUERIMENTOS: - n.os 027 e 
028/16, de autoria da ver. Rizê da Silva Silverio; - n.o 029/16, de autoria 
do Vereador Claudio Vicente Vilar; - n.os 030 e 031/16, de autoria do 
Vereador André de Azeredo Dias; INDICAÇÕES: - n.o 302/16, de 
autoria da ver. Rizê da Silva Silverio; - n.os 303, 304, 305, 306 e 307 /16, 
de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.os 

308 e 316/16, de 
autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.o 309/16, de autoria do ver. 
Claudio Vicente Vilar; - n.os 310, 311 e 312 /16, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; - n.os 313, 314 e 315/16, de autoria do ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro. Em seguida, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos Srs. Vereadores, não havendo, porém, quem quisesse fazer 
uso da mesma. Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou a todos para a 
Audiência Pública que seria realizada no dia 5 de julho do corrente ano, 
com início previsto para as dezoito horas, no Grêmio Musical 
Guapimiriense, com o tema “Discutindo Segurança Pública – O Marco 
Regulatório da Guarda Civil de Guapimirim, à luz da Lei 13022/2014.”. 
O Sr. Presidente ressaltou que a Constituição Federal prevê que a 
segurança pública cabe ao Estado, mas que, com o advento desta Lei, a 
Guarda Municipal passou a ter um papel fundamental na segurança dos 
munícipes, e que era se suma importância a presença da população e de 
seus representantes para tratarem, juntos, deste assunto. Concluído o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei 

n.º 1.154/16, de autoria do Vereador Claudio Vicente Vilar. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão. Nada mais havendo 
a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas 
e vinte e dois 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.  



 
 


