
Ata da 16ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 18 de Junho de 2013. 

Às onze horas minutos do dia dezoito de junho de dois mil e treze, sob 
a presidência do Vereador Iram Moreno de Oliveira, realizou-se a 
Décima Sexta Sessão Ordinária no Primeiro Período do Vigésimo 

Primeiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. 
Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente pediu à Segunda 
Secretária que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a 
presença de todos. Em seguida, colocou em discussão a Ata da 
Décima Quinta Sessão Ordinária realizada no dia quatro de junho de 
dois mil e treze. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a 
Ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A seguir, 
pediu à Primeira Secretária que fizesse a leitura dos documentos 
constantes do EXPEDIENTE, a saber: OFÍCIO: - nº. 78/2013, do 
Poder Executivo (encaminha Projeto de Lei nº.985/13); PROJETOS 
DE LEIS: - n.ºs 985 e 987/13, de autoria do Poder Executivo; - n.º 
986/13, de autoria da Vereadora Marina Pereira da Rocha; 
PROJETO DE RESOLUÇÃO: - n.º 685/13, de autoria da Mesa 
Diretora; EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº. 977/13 (LDO): - n.o 
001, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.o 002, de 
autoria do ver. Iram Moreno de Oliveira; - n.o 003, de autoria da 
vereadora Rizê da Silva Silvério; - n.o 004, de autoria do ver. 
Alexandre Duarte de Carvalho; - n.o 005, de autoria do ver. André 
de Azeredo Dias; - n.o 006, de autoria da vereadora Marina Pereira 
da Rocha; - n.o 007, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - 
n.o 008, de autoria do ver. Iram Moreno de Oliveira; - n.o 009, de 
autoria do ver. Iram Moreno de Oliveira; REQUERIMENTO: - 
n.o028/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; 
INDICAÇÕES: - n.º 539 e 540/13, de autoria do ver. Cláudio Vicente 
Vilar; - n.º 541, 542, 543, 544 e 545/13, de autoria do ver. Franklin 
Adriano Pereira; - n.º 546, 547, 548, 549 e 550/13, de autoria da 
vereadora Marina Pereira da Rocha; - n.º 551, 552, 553 e 554/13, de 
autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.º 555/13, de autoria do 
ver. Iram Moreno de Oliveira; - n.º 556, 557, 558 e 559/13, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.º 560, 561 e 
562/13, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.º 563, 564, 
565, 566 e 567/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério; - 
n.º 568/13, de autoria do ver. Alexandre Duarte de Carvalho; 
COMUNICADOS: - n.º 004174, 005247, 015632 e 022549/MS/SE/ 
FNS, do Ministério da Saúde; - n.º CM091165, CM091166, 
CM091167, CM091168, CM091169, CM091170, CM091171, 
CM091172, CM091173, CM091174, CM091175, CM091176, 
CM091177, CM091178, CM091179, CM091180, CM091181, 
CM091182, CM091183, CM091184, CM091185, CM091186, 
CM091187, CM091188, CM091189, CM091190, CM091191, 
CM091192, CM091193, CM091194, CM091195, CM091196 e 
CM091197/2013, do Ministério da Educação; CONVITES: - 



Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer – 1º Seminário de Turismo 
com a Temática “O Potencial do Turismo para o Desenvolvimento de 
Guapimirim”; - Tropa dos Guerreiros – Grande Encontro dos 
Cavaleiros, no dia 23/06/2013. Com a palavra, o Sr. Presidente 
agradeceu e exaltou a presença dos alunos da Escola Municipal 
Professora Ilza Junger Pacheco, que estavam acompanhados pela 
Diretora, sr.ª Lenilda Peres, pela Coordenadora, sr.ª Sônia Charlles, e 
pelas professoras Claudete Santos e Gláucia Seixas. O parlamentar 
salientou que uma das mudanças que sua administração estava 
promovendo era a de buscar uma maior participação popular no 
Legislativo Municipal. A seguir, passou a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra, o vereador André de Azeredo Dias 
parabenizou a Secretária de Educação, a Diretora e as professoras 
presentes pela iniciativa de trazer os alunos para assistir a Sessão, e 
informou que estava sendo elaborado por ele o projeto “Câmara nas 
Escolas”, a fim de que os estudantes, futuros eleitores e elegíveis, 
aprendam a função do vereador, visando também fortalecer a 
democracia.  Parabenizou o Poder Executivo pelo Projeto de Lei 
987/13, que institui a Guarda Ambiental, uma vez que setenta por 
cento do Município era de área de preservação ambiental. Parabenizou 
também a Mesa Diretora pela iniciativa da criação da Comissão 
Permanente de Defesa do Consumidor, o que ele julgou ser de muita 
importância por aproximar o consumidor da Câmara, como foi feito 
com a “CPI - Fontes da Serra”, sobre a qual tem ouvido bons 
comentários nas ruas. Por fim, agradeceu a presença dos policiais nesta 
Casa para garantir a ordem e a segurança do local e do público 
presente, e declarou se sentir honrado por já ter trabalhado com os 
mesmos. Com a palavra, o Vereador Franklin Adriano Pereira 
parabenizou o Secretário de Turismo, Marlon Vivas, pela organização 
da chegada da Cruz Peregrina, e pelo evento Manobra Radical, no 
último domingo. Parabenizou também a Secretaria de Assistência 
Social pelo evento realizado no Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra o Idoso, e enfatizou que a participação dos alunos na 
Sessão era muito importante para a valorização da democracia, 
ensinando-os a importância deles na sociedade. Com a palavra, o 
Vereador Alexandre Duarte de Carvalho, inicialmente, parabenizou 
a Direção da Escola Municipal Professora Ilza Junger Pacheco por 
trazer os alunos para assistir a Sessão nesta Casa, e, após, discorreu 
sobre as diversas manifestações que estavam ocorrendo em vários 
Estados e Municípios do país, declarando que já participou de algumas 
delas no passado, como as dos “caras pintadas”. O edil ressaltou que, 
infelizmente, alguns baderneiros tentavam “sujar” essas manifestações 
com violência, e que tais atitudes deveriam ser repudiadas por todos, a 
fim de que um ato tão bonito não acabasse perdendo o sentido, e pediu 
que a manifestação em Guapimirim fosse pacífica e democrática. 
Falou ainda de sua indignação com a mídia, principalmente a Rede 
Globo, por esta tentar depreciar o trabalho da Polícia Militar nessas 
manifestações, denegrindo a imagem dos policiais e defendendo os 
baderneiros. Em seguida, salientou a realização do “Guapi Moto 



Week” no município, um grande evento a nível nacional, no qual os 
organizadores pretendiam trazer aproximadamente sete mil motos. 
Alexandre Carvalho explicou que tal evento, que duraria cinco dias, 
contava com a contribuição de empresários, que o Poder Público 
entraria com uma contrapartida de menos de dez por cento, e que o 
mesmo era importante para incentivar o turismo local, divulgando os 
pontos turísticos, a culinária, os artesões e levando Guapimirim a 
outros lugares. O Sr. Presidente, a seguir, classificou como 
importantes as manifestações que estavam ocorrendo, embora algumas 
pessoas estivessem indo com o intuito de fazer baderna, e que o 
comentarista Rodrigo Pimentel, da Rede Globo, disse, maldosamente, 
que os policiais estavam despreparados para esse tipo de situação. Em 
questão de ordem, o Vereador Franklin Adriano Pereira repudiou o 
comentário de Rodrigo Pimentel, da Rede Globo, que criticou a 
atuação dos policiais, e disse que, como cidadão, daria nota zero para 
ele. Com a palavra, o Vereador Alcione Barbosa Tavares destacou a 
passagem da Cruz Peregrina pela cidade, e agradeceu a presença dos 
vereadores que prestigiaram este evento. O vereador parabenizou ainda 
a Direção da Escola Municipal Professora Ilza Junger Pacheco por 
trazer os alunos para assistir a Sessão nesta Casa. Com a palavra, o 
Vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos agradeceu a presença 
dos alunos e ressaltou a importância de eles acompanharem os 
trabalhos desta Casa. Comentou que a Secretária de Educação, que, a 
seu ver, era muito competente, teve um início difícil e tumultuado, mas 
que, aos poucos, estava conseguindo acertar e melhorar a Educação em 
Guapimirim. Com a palavra, o Vereador Cláudio Vicente Vilar 
agradeceu a Direção da Escola Municipal Professora Ilza Junger 
Pacheco por ter trazido os alunos para prestigiar a Sessão, e informou 
que vinha fiscalizando as merendas escolares, e que estava gostando 
do que estava vendo. Quanto aos uniformes dos alunos, disse que já 
estava tudo certo e encaminhado. Informou ainda que os vereadores 
não estavam querendo desempregar os funcionários da empresa Fontes 
da Serra, mas que queriam apenas melhorar a qualidade do serviço de 
fornecimento da água no município. O Sr. Presidente, a seguir, disse 
que a Secretária de Educação, naquela semana, lhe informou que havia 
projetos em andamento para construir mais três creches e novas 
escolas no município, e que o Executivo tinha a intenção de 
municipalizar a escola do bairro Cotia. Com a palavra, a vereadora 
Marina Pereira da Rocha agradeceu a presença dos alunos e 
professoras da Escola Municipal Professora Ilza Junger Pacheco, e 
comentou sobre seu Projeto de Lei que tratava do Programa de 
Prevenção e Tratamento do Câncer de Colo de Útero. A vereadora 
explicou que, nos hospitais, era possível observar o aumento do 
número de casos dessa doença, que poderia ser evitada através de uma 
vacina. Discorreu também sobre o Projeto “Marina do Modelo no seu 
bairro”, e afirmou que ninguém melhor que os próprios moradores 
poderia informar as necessidades de cada bairro, como aconteceu em 
sua primeira visita ao Bairro do Ouro. Por fim, registrou e agradeceu a 
presença do Dr. Ricardo Baeta e do sr. Paulinho, aos quais tinha como 



amigos. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério disse ter 
sido surpreendida positivamente pelas professoras da Escola Municipal 
Professora Ilza Junger Pacheco e dos alunos do sexto e nono anos. A 
vereadora disse ao aluno Gabriel que ficou muito feliz por ter sido 
entrevistada por ele e que esperava que as respostas tivessem sido 
satisfatórias, e lhe aconselhou a prestar atenção em mais um Projeto de 
Lei que seria votado naquela sessão: o que tratava da criação da 
Guarda Ambiental. Depois, parabenizou a Secretária de Educação e 
disse estar confiante no trabalho dela, e afirmou que a mesma tinha a 
intenção de deixar um patrimônio físico para o Município. A edil 
lamentou, contudo, que o Plano de Cargos e Salários não tenha 
contemplado os funcionários da Educação, e pediu para que isso fosse 
revisto. Informou ainda que visitou Postos de Saúde do Município, 
para os quais pediu uma atenção maior dos vereadores. Concluindo, 
parabenizou o Secretário de Turismo, Marlon Vivas, e lhe fez um 
pedido para que também promovesse eventos no Segundo Distrito, 
pois o acesso aos eventos que ocorriam em outros bairros ficava muito 
difícil, bem como que fizesse uma maior divulgação em todos os 
bairros. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou a Prefeitura e o 
Secretário de Turismo, Marlon Vivas, pelo evento realizado no Parque 
de Exposições, e agradeceu a presença do Dr. Ricardo Baeta, a quem 
considerava um neurocirurgião exemplar, e do sr. Paulinho. O sr. 
Presidente comentou ainda que uma aluna lhe perguntou sobre a 
possibilidade de aumento da tarifa de ônibus no município, ao que ele 
respondeu se tratar de uma mentira, pois não havia qualquer conversa 
com o Executivo sobre o assunto. Concluindo, informou que estava em 
estudos a implantação de uma “Ouvidoria Móvel” desta Casa, com o 
objetivo de estreitar ainda mais o relacionamento do Poder Legislativo 
com o povo de Guapimirim. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei no983/13, de autoria do 
ver. Alexandre Duarte de Carvalho. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei no984/13, 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, Requerimento nº027/13, de autoria do 
ver. Alcione Barbosa Tavares. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Parecer Conclusivo da Comissão Permanente 
de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 977/13 (LDO), de 
autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Parecer foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou 
esta sessão quando eram doze horas. 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. 


