
Ata da 19ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 13 de Agosto de 2013. 

Às dez horas e quarenta e seis minutos do dia treze de agosto de dois mil 
e treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Nona 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, e do ver. Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos, que se ausentou por ter ido ao velório do Dr. Dário 
Monteiro. Em seguida, colocou em discussão a Ata da Décima Oitava 
Sessão Ordinária, realizada no dia seis de agosto de dois mil e treze. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a Ata foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, pediu à 
Primeira Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
Expediente, a saber: PROJETOS DE LEIS: - n.º 993/13, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira; - n.º994/13, de autoria da vereadora 
Rizê da Silva Silvério; INDICAÇÕES: - n.º 626, 627, 628 e 629/13, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; - n.º 630, 631, 632, 633 e 
634/13, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.º 635, 636, 637, 
638 e 639/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.º 640 e 
641/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.º 
642, 646, 644, 645 e 646/13, de autoria da vereadora Marina Pereira 
da Rocha; - n.º 647, 648, 649, 650 e 651/13, de autoria da vereadora 
Rizê da Silva Silvério; - n.º 652, 653, 654, 655 e 656/13, de autoria do 
ver. Fernando Amaro Garcia; - n.º 657, 658, 659, 660 e 661/13, de 
autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; COMUNICADOS: - n.º 
016024, 012000, 004696 e 001333/MS/SE/FNS do Ministério da 
Saúde. Em seguida, o Sr. Presidente informou e agradeceu a presença 
da Srª. Itamárcia Marçal, Diretora Executiva da Agenda das Mulheres 
Brasileiras e Presidente do PTB Mulher do Estado do Rio de Janeiro. 
Após, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o 
vereador Fernando Amaro Garcia aproveitou a oportunidade apenas 
para fazer agradecimentos e falar de seu entusiasmo com o início de 
seus trabalhos como vereador. Com a palavra, o vereador Osvaldo São 
Pedro Pereira agradeceu ao Prefeito Marcos Aurélio pela aula 
inaugural do PRONATEC que havia acontecido no dia anterior, na qual 
estiveram presentes a vereadora Marina e ele, e explicou que esse 
importante programa tinha o objetivo de ampliar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica no município. Com a palavra, o 
vereador Franklin Adriano Pereira expressou seus pêsames à família 
do Dr. Dário, cuja morte ele considerou ser uma grande perda para o 
Município. A seguir, pediu Moção de Aplausos para o sr. Marlon Vivas 

Cabral, Secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Guapimirim, e para 
toda sua equipe de produção, pelo empenho e belíssima organização do 
Festival de Inverno local, evento este que, a seu ver, valoriza e dá 



visibilidade ao Município. O edil comentou ainda ser militar há vinte e 
sete anos e que sempre trabalhou com metas e seriedade, dando 
prioridade aos direitos humanos, metas estas que ele, atualmente, 
empregava em seu gabinete, com atendimentos diários ao público. 
Depois, parabenizou o Secretário de Governo e o Prefeito pela reunião 
com todo o funcionalismo público, na qual pediu empenho a todos e a 
busca da qualidade dos serviços, e ressaltou que faria a entrega de 
Moções de Aplausos a duas funcionárias exemplares, como forma de 
reconhecimento e valorização do bom profissional. O vereador destacou 
também uma reportagem do Jornal Grande Rio que trazia um balanço do 
Governo Municipal em seus seis primeiros meses, trazendo à luz todo 
trabalho que o Executivo já havia realizado até o momento e as metas 
que ainda almeja alcançar. Dentre as principais realizações da 
Prefeitura, Franklin Adriano destacou o início da construção da Creche 
da Iconha, e a criação, em breve, de creches na Vila Olímpia e no bairro 
Orindi, sendo todas essas obras fruto de indicações suas. Com a 
palavra, o vereador Alcione Barbosa Tavares destacou que a 
concessionária Ampla que não estava cumprindo as metas e promessas 
feitas em reunião com os vereadores, principalmente em relação à 
disponibilização de um carro de emergência para atender o Município, 
demonstrando que o descaso e falta de respeito da empresa para com os 
munícipes de Guapimirim continuava. Discorreu também sobre a má 
qualidade da água fornecida pela empresa Fontes da Serra, que estava 
barrenta, de acordo com reclamações de moradores. O vereador 
finalizou externando seus sentimentos à família do Dr. Dário. Após, o 
Sr. Presidente informou que a “CPI - Fontes da Serra” continuava em 
andamento, e que havia oitivas marcadas para o dia três de setembro 
próximo, onde se tomariam depoimentos de alguns técnicos da empresa. 
Quanto à Ampla, afirmou que, se necessário, seria realizada uma 
Audiência Pública com a mesma, dando, assim, ao povo o direito de 
participar e fazer suas cobranças. Com a palavra, a vereadora Marina 
Pereira da Rocha agradeceu a presença da Srª. Rose do Paiol, a que 
considerava uma grande artista do município, e informou que o seu 
projeto relacionado aos artesãos locais, que estava em andamento, 
obteria, com certeza, o sucesso almejado. A vereadora disse ainda que 
gostaria que o sr. Théo Fernandes estivesse presente na Sessão, como 
era de costume, pois, segundo ela, o mesmo teria cometido uma 
insanidade ao publicar uma matéria mentirosa no seu Boletim, na qual 
afirmava que um dos assessores dela havia informado aos moradores da 
Caneca-Fina que o ponto final do ônibus passaria para a Praça Niterói. 
A edil disse não saber de onde o Sr. Théo havia tirado essa informação 
mentirosa, e lhe sugeriu que, caso estive faltando matéria para o seu 
jornal, ele passasse em seu gabinete, onde havia vários projetos de sua 
autoria que ela gostaria de levar ao conhecimento do povo, como o seu 
requerimento, feito nesta Casa, para que seja construída uma rodoviária 
no bairro da Caneca-Fina. Explicou, depois, a importância de seu 
Projeto de Lei nº 994/13, instituição do Programa Social “Centro Dia 
Idoso”, para as pessoas idosas, dependentes ou semi-dependentes, cujo 
objetivo era o suporte familiar com atendimento especializado ao idoso, 



evitando sua exposição a situações de risco, promovendo a convivência 
social durante o dia para preservação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade, prestando diversos serviços de apoio. Após, 
parabenizou o Prefeito pela aula inaugural do PRONATEC, do SENAI, 
na qual esteve presente, e relembrou que, por várias vezes, quando se 
deslocava de ônibus para fazer sua faculdade, pôde ver vários moradores 
de Guapimirim fazerem o mesmo para ir ao SENAI de Duque de Caxias 
para fazer um curso profissionalizante, e, agora, este município estava 
recebendo esses cursos. Concluindo, enfatizou que esta Casa estava 
trabalhando em harmonia, e que brigas, como aconteciam em outras 
legislaturas, não eram prova de trabalho. Em questão de ordem, o 
vereador Franklin Adriano Pereira pediu que as Moções de Aplausos 
para o sr. Marlon Vivas Cabral e toda sua equipe que trabalhou no 
Festival de Inverno fosse votada em regime de urgência.  Concluindo, a 
vereadora Marina Pereira da Rocha informou ao vereador Alcione que 
o comércio de Parada Modelo também estava reclamando da qualidade 
da água, e reafirmou ao público que o resultado da CPI traria grandes 
benefícios para o povo. o Sr. Presidente¸ a seguir, informou que um de 
seu assessores era morador da Caneca-Fina, onde estavam noticiando 
que ele, ver. André, teria mandado tirar os ônibus daquele bairro, o que 
se tratava de uma inverdade. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva 
Silvério parabenizou a Srª. Itamárcia pelo Encontro do PTB Mulher que 
seria realizado nesta Casa no dia seguinte, agradeceu sua presença e 
afirmou que o Município só tinha a ganhar com o evento. Após, 
externou seus sentimentos à família do Dr. Dário, declarando se tratar de 
uma grande perda para todos, assim como à família do Sr. Isaías, 
morador do Vale das Pedrinhas. Agradeceu ao Prefeito Municipal pela 
entrevista concedida ao Jornal Grande Rio, por julgar que a divulgação 
das ações do Executivo era importante, e observou que ainda havia 
falhas na Secretaria de Obras, pedindo, por isso, ações efetivas e uma 
atenção maior do Secretário de Obras, destacando a necessidade de uma 
equipe com roçadeiras, urgentemente, para os bairros Várzea Alegre, 
Beira Linha e algumas ruas do Vale das Pedrinhas, que, até aquele 
momento, não tinha sido disponibilizada por problemas com o 
maquinário. A vereadora comentou também que foram adquiridos 
terrenos para a construção da Creche da Vila Olímpia, fruto de um 
pedido seu, e sobre sua indicação nº651/13, na qual solicitava à 
Secretaria de Obras e Serviços Públicos diversos serviços no bairro 
Várzea Alegre, solicitações essas que, segunda ela, já havia feito mais 
de três vezes sem êxito. Disse ainda que esteve em um Seminário da 
FIRJAN com o Prefeito Marcos Aurélio, em Duque de Caxias, e que 
deveríamos pensar como estaria Guapimirim em quinze anos, e preparar 
o Município e os munícipes para o futuro, e, para isso, a FIRJAN vinha 
se mostrando uma grande parceira dos municípios. Explicou, em 
seguida, sua Indicação n.º650/13, na qual pede ao Executivo que 
providencie junto à Secretaria de Ação Social elaboração de termo de 
cooperação técnica com o instituto Maria de Lourdes, no bairro Vila 
Olímpia, que vinha realizando um belíssimo trabalho com as crianças 



daquele bairro, da Várzea Alegre, do bairro da Cidadania e de Santo 
Amaro. Na seqüência, Rizê ressaltou que apenas uma ambulância 
atendia ao Segundo Distrito, apesar de a demanda ser para duas ou três, 
e que, há três meses, o Prefeito havia prometido uma ambulância nova 
para a localidade, porém esbarrou-se em problemas com funcionários 
que provocavam morosidade e dificuldades para resolver a questão. A 
parlamentar agradeceu, por isso, ao Secretário de Governo por ter 
atendido a essa reivindicação sua, e lhe pediu desculpas por tê-lo feito 
de forma emocionada em uma reunião, na qual também estavam 
presentes os vereadores André de Azeredo, Franklin Adriano e Rosalvo 
de Vasconcellos, aos quais agradeceu pelo apoio naquele momento, o 
que, a seu ver, foi uma demonstração de união que deveria existir 
também na Prefeitura, principalmente entre as Secretarias. Por fim, 
agradeceu ao Prefeito pelo resgate da Festa de Nossa Senhora da 
D`Ajuda, no bairro Cordovil, Vale das Pedrinhas, assim como ao 
vereador Alcione, ao Secretário Marlon Vivas, ao Secretário de 
Governo, sr. Ricardo, à sr.ª Sônia, ao Vice-prefeito, sr. Farah, e ao 
Binho, que colaboraram para a realização dessa festa, que não era 
realizada há três anos. Com a palavra, o Sr. Presidente disse que 
também tinha preocupações com o Segundo Distrito, pelo qual a 
vereadora Rizê sempre lutava, haja vista a forma como ela conseguiu 
uma ambulância para a localidade, chegando ao ponto de verter lágrimas 
enquanto fazia o pedido, o que, a seu ver, não demonstrava fraqueza, 
mas sim o comprometimento que ela tinha com o município. Ressaltou 
ainda que entendia as dificuldades encontradas pelo Executivo no início 
de seu mandato, como acontece com todo novo governo, e que era triste 
ver a forma como agiam os opositores politiqueiros, que não tinham 
comprometimento com o município. André Azeredo declarou que vinha 
recebendo algumas ameaças, mas que não se intimidava. Em seguida, 
parabenizou o Prefeito, que, mesmo com dificuldades, realizou algumas 
conquistas, como uniformes para os alunos da rede pública municipal, 
com qualidade melhor e mais baratos, e o asfaltamento da Estrada da 
Barreira, e que vinha se esforçando, junto ao Vice-Governador Pezão, 
em busca de asfalto para o Vale das Pedrinhas e para o bairro Jardim 
Guapimirim. Comentou também sobre os benefícios que o PRONATEC 
traria para o município, como também várias empresas que estavam se 
instalando em Guapimirim, o que geraria mais empregos, e que esteve 
com o Presidente da FAETEC em busca de um CVT (Centro 
Vocacional Tecnológico), o que ajudaria também a qualificar os jovens 
do município, uma vez que já havia terrenos, doados pelo Prefeito, 
disponíveis para a construção. Salientou que os Secretários Municipais 
deveriam trabalhar em harmonia, como ocorria nesta Casa entre os 
vereadores, deixando os interesses pessoais de lado. Por fim, convidou a 
todos para o Encontro do PTB Mulher que ocorreria nesta Casa no dia 
seguinte, em especial as mulheres, pois a representatividade delas na 
política vinha aumentando cada dia mais, haja vista esta Casa ter, 
atualmente, duas vereadoras compondo a Mesa Diretora. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo ver. Franklin Adriano Pereira para votação de 



Moções de Aplausos para o sr. Marlon Vivas Cabral e toda sua equipe 
que trabalhou no Festival de Inverno. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 
Em pauta, Moções de Aplausos para o sr. Marlon Vivas Cabral, 
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Guapimirim, e para toda a 
equipe que trabalhou na organização do Festival de Inverno de 
Guapimirim, pedido de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a Moção de Aplausos foi 
aprovada por unanimidade em única 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 segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
no990/13, de autoria do ver. André de Azeredo Dias. Não havendo 
mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, 
Requerimento no031/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva 
Silvério. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento no032/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva 
Silvério. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento no033/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva 
Silvério. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
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. 



 


