
Ata da 20ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 24º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 28 de Junho de 2016. 

Às onze horas e dezoito minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil 
e dezesseis, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima 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 e Fernando Amaro Garcia, 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: EMENDAS AO PROJETO DE LEI 1.139/16 
(LDO): - n.º 001, de autoria do Vereador Franklin Adriano Pereira; - 
n.º 002, de autoria do Vereador André de Azeredo Dias; e - n.º 003, de 
autoria do Vereador Alcione Barbosa Tavares; PROJETOS DE LEIS: - 
n.os 1.158 e 1.159/16, ambos de autoria do Vereador Franklin Adriano 

Pereira; - n.os 1.160 e 1.161/16, ambos de autoria do Vereador Claudio 

Vicente Vilar; REQUERIMENTO: - n.o 032/16, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; INDICAÇÕES: - n.o 317/16, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.os 318, 319, 320, 321, 322, 323 

e 324/16, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro; 
COMUNICADO:  - n.o CM051494/2016, do Ministério da Educação. 
Em seguida, o Sr. Presidente, antes de passar a palavra aos nobres Edis, 
convidou o Deputado Federal José Augusto Nalin a sentar-se junto aos 
pares daquela Casa. Em Questão de Ordem, o Vereador Max 

Alexandre Felizardo Castro disse que gostaria que constasse em Ata a 
presença do Pastor Dirley, pois se tratava de uma pessoa que fazia um 
trabalho evangélico e social muito importante em Guapimirim, razão pela 
qual gostaria de propor verbalmente uma Moção de Aplausos para o 
mesmo. Logo após, o Sr. Presidente passou a palavra aos Senhores 
Vereadores. Com a palavra, a Vereadora Rizê da Silva Silverio deu 
início à sua fala enaltecendo a presença do Deputado Federal José 
Augusto Nalin e agradeceu pelo apoio que ele vinha dispensando ao 
município de Guapimirim, em especial, à Secretaria Municipal de 
Educação, bem como atuando na Câmara dos Deputados no sentido de 
obter benefícios para o munícipio, sobretudo, nas questões orçamentárias 
e elaboração de Emendas. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou 
a nobre Edil por suas palavras. Com a palavra, o Vereador Max 

Alexandre Felizardo Castro iniciou sua fala agradecendo a Deus por 
estarem presentes naquela Sessão Legislativa. Após, agradeceu ao 
Deputado Federal José Augusto Nalin por sua presença naquela Casa, 
destacando o quanto era difícil a visita de um Deputado eleito no 
município deles. Justificou dizendo que na época das eleições ficava 
difícil andar pelas ruas e calçadas da cidade, pois a quantidade de placas 
de propaganda política impedia até mesmo a circulação de pedestres; 



todavia, só viam o Deputado, fosse ele Federal ou Estadual, quando 
chegavam novas eleições. Então, enfatizou que o Deputado José Augusto 
Nalin, o qual já ajudava Guapimirim proporcionando empregos, por meio 
da loja de sua propriedade na cidade, fora recompensado com os votos da 
população do município; portanto, o Deputado estava de parabéns por 
estar presente naquela Casa Legislativa e perto do povo de Guapimirim. 
Comentou sobre a proximidade de votação das Emendas na Câmara 
Federal e pediu ao Deputado que ele pudesse privilegiar Guapimirim 
com algumas delas, principalmente, as concernentes ao Orçamento da 
União, pois era de suma importância para os Guapimirienses. Ressaltou 
que a receita em todo país tinha sofrido significativa queda, notadamente, 
os municípios detentores dos royalties de petróleo, em razão da contração 
do preço do barril no mercado mundial; logo, era de fundamental 
importância a aprovação de Emenda no Orçamento da União, com vistas 
a contemplar Guapimirim com verbas extras, a fim de promover a 
execução das ações necessárias ao município.  Assim, agradeceu 
novamente o Deputado por não ter se esquecido da cidade de 
Guapimirim, e ressaltou a importância de o cidadão votar em candidatos 
comprometidos com o município e com o bairro, ou seja, em pessoas que 
os moradores conhecessem. O nobre Edil lembrou da proximidade das 
eleições municipais, e contou que sempre frisava e deixava claro ao 
eleitor para que votasse em quem tinha o compromisso com a cidade e, 
também, naquele que era de Guapimirim, porque votando em quem era 
da cidade e próximo dos munícipes, a cobrança referente às melhorias 
para a cidade, certamente, seria mais fácil. Com a palavra, o Sr. 

Presidente parabenizou o nobre Edil por suas palavras e disse que, 
realmente, o Deputado José Augusto Nalin estava fazendo um grande 
diferencial desde que tomara posse na Câmara de Deputados, pois vinha 
lutando muito pela região, tanto pelo município de Guapimirim como o 
de Magé. Comunicou que naquele dia seria entregue uma Moção de 
Aplausos ao nobre Deputado pelos relevantes serviços prestados aos 
municípios de Guapimirim, Magé e região. Com a palavra, o Vereador 
Franklin Adriano Pereira iniciou suas palavras agradecendo ao 
Deputado pela sua presença e pelo grande trabalho que vinha prestando 
ao município deles, assim como ao de Magé. A seguir, destacou a 
importância de terem um Deputado da região, e corroborou com que o 
Vereador Max dissera, isto é, que por ocasião do pleito eleitoral vinham 
Deputados de vários lugares do Rio de Janeiro, adquiriam os votos dos 
cidadãos do município e nunca mais voltavam. Logo, agradeceu mais 
uma vez ao Deputado pela sua atuação no sentido buscar benefícios para 
Guapimirim, Magé e outros municípios. Ressaltou que se orgulhava e 
ficava feliz em ter um Deputado Federal pertencente à região deles. 
Finalizando, assegurou que aquela Casa estava aberta para o nobre 
Deputado, assim como o seu Gabinete, para o que precisasse. Com a 
palavra, o Sr. Presidente parabenizou o nobre Edil por suas palavras. 
Concluído o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Requerimento de Moção de Aplausos para o Pastor Dirley, de autoria do 
Vereador Max Alexandre Felizardo Castro. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 



unanimidade em única discussão. 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 segunda discussão. Em pauta, Emendas ao Projeto de 
Lei n.º 1.139/16: - n.º 001, de autoria do Vereador Franklin Adriano 

Pereira; - n.º 002, de autoria do Vereador André de Azeredo Dias; e - 
n.º 003, de autoria do Vereador Alcione Barbosa Tavares. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, as Emendas foram aprovadas por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.139/16 
(LDO) de autoria do Poder Executivo, com NOVA REDAÇÃO após 
inclusão das Emendas n.os 001, 002 e 003. 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 1.155/16, 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. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.156/16, 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. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.157/16, de autoria do 
Vereador 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, requerimento n.º 027/16, de autoria da 
ver. Rizê da Silva Silvério. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 

discussão. Em pauta, requerimento n.º 028/16, de autoria da ver. Rizê 

da Silva Silvério. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, requerimento n.º 029/16, de autoria do ver. Claudio Vicente 

Vilar. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, requerimento n.º 030/16, de autoria do ver. 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 031/16, de autoria do ver. 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 032/16, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente convocou os nobres Edis e o público presente para que, dez 
minutos após o término desta, participassem da Sessão Extraordinária 
destinada à segunda discussão do Projeto de Lei 1.139/16 (LDO). Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando 
eram onze horas e trinta e sete 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.  



 


