
Ata da 20ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 20 de Agosto de 2013. 

Às dez horas e vinte sete minutos do dia vinte de agosto de dois mil e 
treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima 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 presença de todos. Em seguida, colocou em discussão 
a Ata da Décima Nona Sessão Ordinária, realizada no dia treze 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. 
A seguir, pediu à Primeira Secretária que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETOS DE 
LEIS: - n.º 995/13, de autoria do Poder Executivo; - n.º 996 e 997/13, 
de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério; - n.º 998/13, de autoria 
da vereadora Marina Pereira da Rocha; REQUERIMENTOS: - n.º 
034 e 035/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério; 
INDICAÇÕES: - n.º 662, 663 e 664/13, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; - n.º 665, 666, 667, 668 e 669/13, de autoria do ver. 
Fernando Amaro Garcia; - n.º 670, 671, 672 e 673/13, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar; - n.º 674, 675, 676, 677 e 678/13, de 
autoria da vereadora Marina Pereira da Rocha; - n.º 679, 680, 681, 
682 e 683/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério; - n.º 
684, 685, 686, 687 e 688/13, de autoria do ver. Alcione Barbosa 
Tavares; - n.º 689, 690, 691, 692 e 693/13, de autoria do ver. 
Franklin Adriano Pereira; - n.º 694, 695, 696, 697 e 698/13, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; COMUNICADOS: - 
n.º004827/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; - n.º CM194542, 
CM194543, CM194544, CM194545, CM194546 e CM194547/2013, 
do Ministério da Educação. Em seguida, franqueou a palavra aos 
Senhores Vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Amaro 
Garcia disse que, na semana passada, prestigiou a Folia de Reis, 
ressaltando se tratar de um evento cultural e antigo no município, e, 
deixando de lado as questões políticas, pediu ajuda e apoio aos demais 
vereadores para manter essa tradição. A seguir, o sr. Presidente 
concordou que era necessário esquecer as ideologias partidárias 
quando estas confrontam o interesse público, e afirmou que poderiam 
contar com ele e com os vereadores desta Casa. Com a palavra, o 
vereador Franklin Adriano Pereira afirmou ao ver. Fernando que a 
parceria em busca do bem comum ficava à frente do lado partidário, e 
que poderiam contar com seu apoio. Posteriormente, parabenizou a 
FIRJAN, o SESI e a Secretaria de Cultura pelo evento que seria 
realizado no dia seis de setembro, às vinte horas, na Praça Paulo Terra, 
e salientou que a valorização da cultura e da educação era o melhor 
caminho para se ter um município melhor. O edil convidou ainda a 
todos para uma reunião que ocorreria no dia seguinte, nesta Casa, com 
a FIRJAN, a partir das 14h, onde se discutiriam ações para capacitar a 



mão-de-obra local e, assim, garantir um crescimento sustentável. 
Seriam discutidos assuntos como a Caravana Cultural, Teatro, Cinema, 
Cursos, enfim, um debate amplo, sendo, por isso, importante a 
participação de todos. Com a palavra, o vereador Cláudio Vicente 
Vilar falou de seu prazer em retornar a essa Câmara após sua 
recuperação e que estava preocupado em se inteirar o mais rápido 
possível sobre o andamento da “CPI - Fontes da Serra”, dando 
continuidade ao seu trabalho de fiscalização de modo que a empresa 
tomasse as providências necessárias para prestar um serviço de 
qualidade à população. O sr. Presidente, a seguir, desejou um bom 
retorno ao ver. “Magal”, por quem declarou seu apreço e admiração, 
como amigo, grande homem e legislador, e afirmou que, por isso, sua 
ausência trazia prejuízo para o município. Com a palavra, o vereador 
Rosalvo de Vasconcelos Domingos parabenizou o sr. Carlos Roberto 
Rocha dos Santos, o Beto, Presidente do Diretório local do PTB, pela 
realização do encontro do PTB Mulher nesta Casa, no dia quatorze 
passado, que contou com a presença da presidente nacional do PTB 
Mulher, Cristiane Brasil, e de autoridades locais, dentre elas o Prefeito 
Marco Aurélio, o Presidente da Câmara, vereador André Azeredo, e a 
vereadora Rizê. Parabenizou também ao Governo pela aquisição de 
uniformes bonitos e com qualidade para os alunos da rede municipal. 
Destacou ainda que o Sistema FIRJAN era um importante parceiro dos 
municípios na busca pelo desenvolvimento. O edil salientou que se 
viam em Cachoeiras de Macacú diversos ônibus transportando 
trabalhadores de lá para o COMPERJ, e que Guapimirim deveria 
“correr atrás do prejuízo”. Por fim, afirmou que as cobranças e 
investigações em relação aos maus serviços prestados pela empresa 
Fontes da Serra deveriam continuar, pois as melhorias esperadas ainda 
não haviam aparecido. Com a palavra, a vereadora Marina Pereira 
da Rocha disse que vinha fiscalizando algumas escolas, colocando, 
assim, em prática o seu projeto “Blitz nas Escolas”. A parlamentar 
destacou a visita feita à Escola Municipal Claudinéia Pereira 
Costa Cardoso, no Km11, Orindi, onde viu as despensas cheias e as 
aulas de informática funcionando com acesso à internet, motivo pelo 
qual parabenizou a Secretária Municipal de Educação e o Prefeito 
Marcos Aurélio. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério 
fez coro aos elogios dos demais edis à Secretária de Educação e ao 
Prefeito Municipal pelo trabalho que ambos vinham realizando, 
principalmente da Educação, que, há princípio, era motivo de 
preocupação, mas que, com o tempo, estava mostrando melhorias, 
como, por exemplo, o acesso à internet nas escolas municipais. 
Informou também que, em breve, os profissionais da Educação seriam 
beneficiados por um Plano de Cargos e Salários. Em seguida, disse ter 
pedido informações a Petrobrás sobre a qualificação profissional da 
mão-de-obra local através PROMINP (Programa de Mobilização da 
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural) para o ano 2013, que lhe 
respondeu que, até aquele momento, não havia previsão de turmas a 
serem realizadas especificamente em Guapimirim naquele ano; que o 
levantamento dessas necessidades do COMPERJ configurava melhor 
oportunidade, em curto prazo, para o aproveitamento de candidatos 



deste município interessados em trabalhar na indústria do petróleo e 
gás natural; que as vagas seriam oferecidas a todos os municípios 
integrantes do CONLESTE (Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento do Leste Fluminense); e que estariam informando a 
esta Câmara o quantitativo de vagas oferecidas e as funções 
demandadas. Diante disto, a vereadora alertou que o município deveria 
ficar atento para o surgimento de oportunidades para que os munícipes 
participassem desses cursos e concorressem em igualdade de 
condições com outros profissionais. Salientou ainda a importância da 
parceria do Município com a FIRJAN para o desenvolvimento 
sustentável da região, e, por isso, convocou a todos para reunião com a 
entidade que ocorreria no dia seguinte, às 14h, nesta Casa. Informou 
também que no próximo dia vinte e cinco, domingo, ocorreria a 
Caminhada dos Advogados e da Cidadania de Magé e de Guapimirim, 
com saída às 9h do Posto Texaco. Após, registrou e agradeceu a 
presença do Prof. Juvenal, da assessoria do Governador do Estado, e 
do sr. Aurimar. Agradeceu também ao Prefeito Marcos Aurélio pela 
realização da Festa de Nossa Senhora D’Ajuda, no Santuário D’Ajuda, 
no Vale das Pedrinhas, que, há três anos, não era realizada, assim 
como ao Secretário de Governo, sr. Ricardo, à sr.ª Sônia, ao ver. 
André, Presidente desta Câmara, e a todos que, direta ou 
indiretamente, ajudaram nessa festa. Rizê destacou o trabalho de um 
artesão que confeccionou imagens da fachada da igreja, presenteando, 
em seguida, o sr. Presidente com uma delas. Concluindo, registrou o 
trabalho árduo do vice-Prefeito, sr. Farah, do Binho, e do Vagão, de 
Magé, que foram os grandes organizadores da festa junto com a 
Prefeitura. Com a palavra, o sr. Presidente teceu elogios à conduta 
humana e profissional da vereadora Rizê, bem como ao seu empenho 
para a realização da Festa de Nossa Senhora D’Ajuda. André de 
Azeredo ressaltou, depois, que um dos grandes problemas do 
município era o desemprego, mas que, diante do iminente crescimento 
da região com o COMPERJ e a instalação de algumas empresas, 
passaria a faltar mão-de-obra para as vagas que seriam oferecidas, e, 
por isso, estava havendo um empenho de cada vereador, buscando 
parcerias, para conseguir cursos de qualificação para os munícipes, 
assim como também vinha fazendo o Prefeito Marcos Aurélio. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Projeto de Lei no993/13, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 
de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei no994/13, 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 primeira discussão. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram 
onze horas e dez 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. 



 


