
Ata da 18ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 6 de Agosto de 2013. 

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de agosto de dois 
mil e treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Oitava Sessão Ordinária no Segundo 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 ausência do ver. Cláudio Vicente Vilar, que se 
encontrava de licença médica. A seguir, André de Azeredo explicou ter 
ascendido à Presidência desta Câmara em virtude da vacância deste 
cargo, e que, por isso, seria eleito, nesta reunião, outro vereador para 
preencher o cargo de Vice-Presidente deixado por ele, conforme 
determinação do Regimento Interno desta Casa, tendo como único 
candidato inscrito o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, 
procedendo-se, portanto, a votação como segue: Alcione Barbosa 
Tavares (PSDC) votou SIM pela eleição do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; André de Azeredo Dias (PPS) votou SIM 
pela eleição do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; Cláudio 
Vicente Vilar (PPS) votou SIM pela eleição do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; Fernando Amaro Garcia (PSDC) votou SIM 
pela eleição do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; Franklin 
Adriano Pereira (PRP) votou SIM pela eleição do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; Marina Pereira da Rocha (PT do B) votou 
SIM pela eleição do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; Osvaldo 
São Pedro Pereira (PMDB) votou SIM pela eleição do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; Rizê da Silva Silvério (PMDB) votou SIM 
pela eleição do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; e Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos (PPS) votou SIM pela eleição do ver. Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos. Após a votação, o sr. Presidente declarou 
eleito o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, por unanimidade, 
para o cargo de Vice-Presidente deste Legislativo para o biênio 2013-
2014, e informou que a Mesa Diretora ficou assim constituída: André 
de Azeredo Dias (PPS) - PRESIDENTE; Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos (PPS) - VICE-PRESIDENTE; Rizê da Silva Silvério 
(PMDB) - PRIMEIRO SECRETÁRIO; e Marina Pereira da Rocha 
(PT do B) - SEGUNDO SECRETÁRIO. Em questão de ordem, o 
Vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos agradeceu pelos votos de 
confiança. Em seguida, o sr. Presidente colocou em discussão as Atas 
da Décima Sétima Sessão Ordinária e da Segunda Sessão 
Extraordinária, realizadas no dia vinte e seis de junho de dois mil e 
treze. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, as Atas foram 
colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. A seguir, pediu à 
Primeira Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
EXPEDIENTE, a saber: OFÍCIO: - n.º 94/2013, de autoria do Poder 
Executivo (encaminha Projeto de Lei nº992/2013); PROJETOS DE 
LEIS: - n.º 991 e 992/13, de autoria do Poder Executivo; PROJETO DE 



RESOLUÇÃO: - n.º 686/13, de autoria da Mesa Diretora; 
REQUERIMENTOS: - n.º 029/13, de autoria do ver. Franklin Adriano 
Pereira; - n.º 031, 032 e 033/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva 
Silvério; INDICAÇÕES: - n.º  602, 603 e 604/13, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.º 605 e 606/13, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar; - n.º 607, 608, 609, 610 e 611/13, de 
autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.º 612, 613, 614 e 615/13, 
de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério; - n.º  616, 617, 618 e 
619/13, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.º 620, 621, 
622, 623 e 624/13, de autoria da vereadora Marina Pereira da Rocha; - 
n.º 625/13, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; 
COMUNICADOS: - n.º 000181, 000519, 000837, 001227, 002331, 
002548, 004924, 004925, 006299, 008258, 008259, 008529 e 
011601/MS/SE/FNS do Ministério da Saúde; - n.º CM153590, 
CM153591, CM153592, CM153593, CM158972, CM172535 e 
CM190180/2013, do Ministério da Educação; - n.º CCM000906, 
CCM000907, CCM000908 e CCM000909/2013, do Ministério da 
Educação; CONVITES: - ALERJ – Comemoração dos 10 anos do 
Fórum “Rio de Janeiro presente e futuro”; - Deputado Federal 
Fernando Jordão – votação do Projeto de Lei nº4812/2012. Em 
seguida, o Sr. Presidente informou que os vereadores Fernando Amaro 
Garcia e Osvaldo São Pedro Pereira foram empossados na última sexta-
feira devido uma Ordem Judicial que determinou que isso fosse feito 
em, no máximo, quarenta e oito horas. Após, franqueou a palavra aos 
Senhores Vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Amaro 
Garcia agradeceu, em primeiro lugar, a Deus, pela oportunidade de 
estar falando como vereador, ao Sr. Presidente, por não ter criado 
nenhum problema e por cumprir o que a lei determinou, e a todos os 
seus eleitores. Lamentou ainda o problema ocorrido com os vereadores 
titulares, e explicou que a causa pela qual ele estava lutando na Justiça 
não tinha relação com o problema dos vereadores e que não deseja isso 
para ninguém. O edil, por fim, afirmou que lutaria por benefícios para o 
município. Com a palavra, o vereador Osvaldo São Pedro Pereira 
falou do privilégio de estar fazendo parte desta Casa, e agradeceu ao Sr. 
Presidente, a Mesa Diretora e aos nobres edis que o acolheram bem. 
Agradeceu também o apoio de sua família e amigos, e afirmou que 
trabalharia em busca do melhor para o município, em parceria com os 
demais vereadores e com o Executivo, representando o povo, como deve 
fazer um vereador. Com a palavra, o vereador Franklin Adriano 
Pereira desejou uma boa administração ao Vereador André, 
parabenizou os vereadores suplentes por mais esta conquista em suas 
vidas, e lamentou as perdas ocorridas. Explicou ainda as limitações do 
cargo de vereador, e, por isso, pediu ao povo que compreendesse 
quando eles não conseguissem resolver algum problema. Concluindo, 
pediu que o requerimento nº029/13, de sua autoria, fosse votado em 
regime de urgência. Com a palavra, o vereador Alcione Barbosa 
Tavares deu boas vindas aos novos vereadores e disse estar feliz por ver 
auditório cheio, e pediu para que continuasse essa frequência, pois 
considerava importante que o povo participasse e acompanhasse os 



trabalhos desta Casa. Desejou ainda sorte ao vereador André à frente 
desta Câmara, e informou que o uniforme escolar dos alunos já havia 
sido providenciado em toda a rede municipal, e, por isso, parabenizou a 
Secretária de Educação, Srª. Cecília, e ao Sr. Prefeito Marcos Aurélio. o 
Sr. Presidente, a seguir, concordou com a afirmação do vereador 
Alcione acerca da participação popular nas reuniões plenárias, pois essa 
era uma forma de fortalecer a democracia. Parabenizou também a 
Secretária de Educação e o Prefeito Municipal por terem providenciado 
os uniformes dos alunos da rede municipal de ensino. Com a palavra, o 
ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos parabenizou os suplentes 
empossados, e desejou que a harmonia nesta Casa e entre os Poderes 
continuasse. Parabenizou também o vereador André pela sua ascensão à 
presidência desta Casa, e afirmou confiar na sua capacidade. Em aparte, 
o Franklin Adriano parabenizou o Prefeito por providenciar os 
uniformes escolares, cuja qualidade era melhor e o valor pago foi 
menor. Parabenizou também a Secretária de Educação e ressaltou que a 
mesmo, há muito, busca por melhorias na Educação do Município. O Sr. 
Presidente afirmou que a confiança que os vereadores depositavam nele 
era recíproca, e prometeu não decepcioná-los. Em questão de ordem, o 
ver. Osvaldo Pereira agradeceu a presença do Presidente do PMDB, Sr. 
Felipe Garcia, e desejou que o Partido desenvolvesse um excelente 
trabalho na cidade. Com a palavra, a vereadora Marina Pereira da 
Rocha parabenizou ao Sr. Presidente, e lhe desejou sabedoria para 
conduzir esta Casa Parabenizou também aos suplentes, desejando-lhes 
um bom mandato, e ao vereador Rosalvo, declarando terem votado nele 
por confiarem no seu trabalho.  Com a palavra, a vereadora Rizê da 
Silva Silvério agradeceu a Deus pelo retorno do recesso e disse que a 
Casa estava aberta ao povo, cuja presença era de extrema importância. 
Parabenizou o vereador André ela sua ascensão à presidência da Mesa, 
lhe desejou um bom mandato e se colocou à disposição para o que fosse 
necessário. Parabenizou também ao vereador Rosalvo, e disse confiar na 
sua capacidade. Em seguida, deu as boas vindas aos suplentes 
empossados, e esclareceu que o mandato de vereador não era fácil, e que 
o cargo tinha suas limitações, e que, por isso, julgava importante ter uma 
parceria com o Executivo para que o trabalho do vereador realmente 
apareça.  Ressaltou também a importância dos familiares e dos eleitores 
na vida de um vereador. Parabenizou também o trabalho da Secretária 
de Educação do Município, Srª. Cecília, e afirmou que ela vinha se 
dedicando muito. Pediu ainda aos seus pares que ajudassem o Prefeito, o 
incentivando, pois havia alguns Secretários que não estavam 
trabalhando bem, cujos nomes não citaria naquele momento, mas que o 
faria se continuassem com a falta de interesse e dedicação, pois ela 
havia voltado com vontade de trabalhar, e que, para isso, precisava das 
Secretarias funcionando bem, para resolver os problemas do Município. 
Parabenizou ainda a organização do Festival de Inverno local, e disse ter 
ficado muito feliz por terem colocado uma atração principal na Vila 
Olímpia. Parabenizou também ao Sr. Adriano Ramirez pela peça teatral 
“A Floresta Encantada”, e pediu que o Governo providenciasse um 
Teatro Municipal em Guapimirim, uma vez que neste Festival de 



Inverno ficou provado que a população local gosta muito de teatro, 
lotando todas as apresentações. O vereador pediu também que este 
Legislativo realizasse sessões plenárias no Segundo Distrito, devido à 
dificuldade de locomoção dos de lá até esta Casa. A vereadora pediu 
ainda que fosse atualizado o “site” da Câmara com maior frequência e 
celeridade possível, pois, assim como ela, a população acompanhava o 
trabalho dos vereadores pelo mesmo. Após, o Sr. Presidente agradeceu 
a vereadora Rizê pela confiança depositada nele, e reafirmou que sua 
gestão seria transparente e participativa, com a ajuda dos vereadores. 
Informou ainda que o site da Câmara já estava atualizado e que era 
necessário que o usuário atualizasse a página de seu navegador de 
internet através da tecla “F5”.  Informou também que os estudos para a 
implantação da “TV Legislativa” continuariam, através da qual se 
poderiam acompanhar as reuniões desta Câmara “on-line”. Em questão 
de ordem, a vereadora Rizê cumprimentou o Presidente do PMDB, Sr. 
Felipe, dando-lhe as boas vindas a este Legislativo. Com a palavra, o 
Sr. Presidente voltou a se colocar à disposição dos demais edis e a se 
comprometer com a busca da melhoria da qualidade de vida no 
município, e salientou que esta Casa sempre buscou uma harmonia com 
o Poder Executivo, pois um confronto entre os poderes prejudicaria a 
população, mas que isso não significava que não se fariam as devidas 
cobranças, principalmente ao secretariado municipal. André de Azeredo 
explicou que todo novo governo tem dificuldades no início, mas que 
isso acontece para que seja criado um alicerce sólido para o futuro. 
Discorreu ainda sobre a possibilidade, caso não se contrariem o 
Regimento Interno e a Lei Orgânica, de se realizarem Sessões no 
Segundo Distrito, para que a população daquela localidade possa 
participar dos trabalhos desta Casa. Agradeceu ainda a confiança e a 
credibilidade dos seus pares no seu trabalho, e ressaltou que estava 
assumindo esta Casa de Leis num momento conturbado, e que não lhe 
cabia julgar os fatos ocorridos nos últimos tempos, mas sim à Justiça. 
Desejou boa sorte aos novos vereadores, nessa nova empreitada em suas 
vidas, e disse ser fascinante o trabalho do vereador, que proporciona um 
aprendizado diário. Agradeceu, por fim, a presença de todos, e destacou 
a importância do apoio do povo para fortalecer a democracia, como foi 
provado na Audiência Pública com a empresa Fontes da Serra realizada 
nesta Casa, que teve a participação efetiva da população, ouvindo-se a 
opinião de cada um. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM 

DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Franklin 
Adriano Pereira para votação do Requerimento nº029/13, de sua 
autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Requerimento 
no029/13, 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, pedido de urgência feito 
pelo Poder Executivo para votação do Projeto de Lei nº991/13. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei no991/13, de 
autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da 



palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, 
através do ofício nº94/2013, para votação do Projeto de Lei nº992/13. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência 
foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei no992/13, de 
autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, pedido de urgência feito pela Mesa Diretora 
para votação do Projeto de Resolução nº686/13, de sua autoria. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Resolução no686/13, 
de autoria da Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Projeto de Lei no986/13, de autoria da 
vereadora Marina Pereira da Rocha. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei no987/13, de autoria 
do Poder Executivo. Com a palavra, o ver. André de Azeredo 
parabenizou o Executivo pela iniciativa, que também era uma 
reivindicação sua, pelo fato de cerca de 70% do território de 
Guapimirim ser de proteção ambiental. Não havendo mais quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
no989/13, de autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei no990/13, de autoria 
do ver. André de Azeredo Dias. Com a palavra, a vereadora Rizê 
parabenizou o ver. André pelo projeto e afirmou seu apoio ao mesmo. 
Com a palavra, o ver. André de Azeredo explicou que o objetivo 
principal do projeto era criar a interação entre o Poder Legislativo e a 
classe estudantil municipal, desenvolver a conscientização política, 
esclarecer as funções do legislativo e dos parlamentares, desenvolver a 
participação popular na abordagem dos assuntos tratados na Câmara 
Municipal, coletar sugestões a serem aplicadas nas atividades 
legislativas e dar publicidade das ações parlamentares, formando, assim, 
cidadãos, numa verdadeira demonstração de democracia institucional. 
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei 
foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. O sr. Presidente, 
após, registrou e agradeceu a presença de seu pai que, pela primeira vez, 
estava prestigiando uma reunião plenária desta Casa. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram 
onze horas e quarenta e quatro minutos. 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. 



 


