
Ata da 22ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 24º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 9 de Agosto de 2016. 

Às onze horas e trinta minutos do dia nove de agosto de dois mil e 
dezesseis, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Segunda Sessão Ordinária no Segundo 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 Fernando Amaro Garcia, Alcione Barbosa 
Tavares 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:  
PROJETO DE RESOLUÇÃO: - n.o 735/16, de autoria da Mesa 

Diretora; REQUERIMENTO: - n.o  033/16, de autoria do ver. Franklin 

Adriano Pereira; - n.o  034/16, de autoria do ver. André de Azeredo 

Dias;  INDICAÇÕES: - n.os  327 e 328/16, de autoria do ver. André de 

Azeredo Dias; CONVITE:  - 6º Conferencia da Cidade, da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Regularização Fundiária; COMUNICADO: -
O Conselho Editorial da Câmara Brasileira de Jovens Escritores 
certifica e faz saber ao Sr. Prefeito e Srs. Vereadores de Guapimirim que 
a escritora Helena Maria da Silva Matos Ferreira, residente e domiciliada 
neste município, foi selecionada pela qualidade da sua obra literária e 
publicada em livro por esta Casa, e também condecorada com a Medalha 
de Honra ao Mérito Literário; COMUNICADO: - n.o CM057100, 

CM089958, CM089959, CM089960, CM089961, CM089962, 

CM089963, CM089964, CM089965, CM089966, CM089967, 

CM089968, CM089969, CM089970, CM089971, CM089972, 

CM089973, CM089974, CM089975, CM089976, CM089977, 

CM089978, CM089979, CM089980, CM089981, CM089982, 
CM089983, CM089984, CM089985 e CM089986/2016, do Ministério 
da Educação. Em seguida, o Sr. Presidente passou a palavra aos Srs. 
Vereadores. Com a palavra, o Vereador Claudio Vicente Vilar pediu 
que os Requerimentos 033 e 034/16 fossem votados em regime de 
urgência. Concluído o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em 
pauta, pedido de urgência feito pelo vereador Claudio Vicente Vilar 

para votação dos Requerimentos 033/16, de autoria do Vereador 
Franklin Adriano Pereira, e 034/16, de autoria do ver. André de 

Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
pedido de urgência foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Requerimento n.º 033/16, de autoria do ver. Franklin 

Adriano Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.º 034/16, 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, 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 segunda 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 segunda 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 segunda discussão. Em pauta, Projeto 

de Lei n.º 1.158/16, de autoria do Vereador Franklin Adriano Pereira. 
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 1.159/16, de autoria do Vereador Franklin Adriano Pereira. 
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 1.160/16, 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 1.161/16, 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 quarenta 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.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


