
Ata da 21ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 27 de Agosto de 2013. 

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e sete de agosto de dois 
mil e treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Primeira 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 vereador Alcione, que estava à disposição 
desta Casa. Em seguida, colocou em discussão a Ata da Vigésima 

Sessão Ordinária, realizada no dia vinte 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: INDICAÇÕES: - n.º 669, 670, 671, 672 e 

673/13, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.º 674, 675, 
676, 677 e 678/13, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; - 
n.º 709/13, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.º 710, 711, 
712 e 713/13, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; - n.º 714, 715, 
716, 717 e 718/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 

Domingos; - n.º 719, 720, 721, 722 e 723/13, de autoria do ver. 
Franklin Adriano Pereira; - n.º 724, 725, 726, 727/13, de autoria do 
ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.º 728, 729, 730, 731 e 732/13, de 
autoria da vereadora Marina Pereira da Rocha; COMUNICADOS: - 
n.º 002546, 004879 e 007387/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; 
CONVITES: - Evento Comemorativo 75 Anos de Fundação da Igreja 

Assembléia de Deus em Guapimirim, todos os finais de semana de 
setembro de 2013, às 19h; - 8º Aniversário do Bloco Carnavalesco 
Mensageiros da Paz, dia 08/09/2013; - Semana Nacional de Ciência 

e Tecnologia, dias 23 e 24/10/2013, da Secretaria Municipal de 
Educação. Em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. 
Com a palavra, o vereador Osvaldo São Pedro Pereira discorreu 
sobre a importância da parceria do Município com a FIRJAN em busca 
de qualificação profissional para os guapimirienses, para que estes 
pudessem competir no mercado de trabalho em igualdade de condições 
com profissionais de outras localidades e conseguissem empregos e 
salários melhores. Com a palavra, o vereador Rosalvo de 

Vasconcelos Domingos comentou que não costumava repetir suas 
indicações, mas que o fez tendo em vista que os secretários municipais 
não estavam atendendo aos pedidos dos vereadores, o que, a seu ver, 
demonstrava que os mesmos não estavam correspondendo à confiança 
depositada pelo Prefeito neles. Parabenizou, a seguir, a professora 
Gláucia Seixas e as demais professoras presentes por terem trazido 
alguns alunos para prestigiarem a sessão daquele dia, aos quais 
agradeceu pela presença, assim como aos representantes de diversos 
motoclubes que seriam homenageados após o término da reunião. Em 
aparte, o sr. Presidente afirmou que falta comprometimento com o 



município por parte dos secretários municipais, principalmente do de 
Obras. Continuando, o vereador Rosalvo de Vasconcelos Domingos 
esclareceu que o asfaltamento que estava sendo refeito na estrada que 
liga o Vale das Pedrinhas ao Centro de Guapimirim era fruto de uma 
parceria com o Governo Estadual, graças ao empenho do Prefeito 
Marcos Aurélio. Em aparte, a vereadora Rizê da Silva Silvério disse 
ter sido bom o ver. Rosalvo esclarecer isso ao público, pois tais 
melhorias não foram iniciativas do Secretário de Obras do Município. 
O sr. Presidente, a seguir, concordou que o Secretário de Obras estava 
pecando no desempenho de suas funções e adicionou o fato de ser 
muito difícil conseguir entrar em contato com ele. Com a palavra, o 
vereador Franklin Adriano Pereira, inicialmente, agradeceu a 
presença dos representantes dos motoclubes e, depois, parabenizou o 
Prefeito por ter sancionado a Lei 770/13, oriunda do Projeto de Lei 
978/13, de sua autoria, que dispõe sobre a realização de Educação 
Continuada dos profissionais da enfermagem deste município. O edil 
comentou que o Secretário de Obras havia argumentado que havia 
problemas com licitações que estavam atrasando a realização de 
diversas obras e serviços, e que, tão logo isso se resolvesse, a 
Secretaria começaria a tratar dos problemas que lhe cabiam resolver. 
Franklin Adriano afirmou que, desfeitos os empecilhos, caso os 
trabalhos na Secretaria de Obras não começassem, esta Câmara e a 
população deveriam fazer as cobranças necessárias. O sr. Presidente, a 
seguir, parabenizou o ver. Franklin pela elaboração de projetos e 
indicações de grande relevância para o município. Com a palavra, a 
vereadora Marina Pereira da Rocha agradeceu a presença de 
professoras e alunos da rede municipal, ressaltando a importância da 
participação dos mesmos para a formação de cidadãos. Em seguida, 
parabenizou a vereadora Rizê pelo seu aniversário e lhe desejou 
felicidades. Agradeceu também a presença dos representantes dos 
motoclubes locais que seriam homenageados por ela após esta sessão, 
afirmando que eles eram exemplos de cidadania e espelho para os que 
almejavam um dia ser condutores de veículos. O sr. Presidente, a 
seguir, concordando com o que foi dito pela vereadora Marina, frisou 
que os motoclubes tinham grande importância na conscientização para 
educação e segurança no trânsito, justificando-se, assim, a homenagem 
que receberiam. Agradeceu também a presença das professoras e 
alunos da rede municipal que estava acompanhando os trabalhos desta 
Casa, e aproveitou a presença deles para discorrer sobre seu projeto 
“Câmara nas Escolas”, que tinha como objetivo desenvolver atividades 
pedagógicas voltadas a uma maior aproximação entre a comunidade 
escolar e a Câmara Municipal e seus agentes. Com a palavra, a 
vereadora Rizê da Silva Silvério agradeceu o carinho recebido de 
várias pessoas pelo seu aniversário. Após, explicou não ter feito 
nenhuma indicação nesta sessão pelo fato de já até mesmo repetido 
algumas sem que obtivesse qualquer retorno da Secretaria de Obras, 
setor esse pelo qual ela manifestou seu repúdio devido à inércia do seu 
responsável. Parabenizou, em seguida, os motoclubes da região, pelos 
quais declarou sua admiração, embora ela não fosse condutora de 



motocicleta, e convidou a todos para o 5º Aniversário do Lobo Mau 
Moto Clube, no dia 15 de Setembro próximo, na Vila Olímpia. A 
vereadora agradeceu a presença de alunos e professoras do município e 
parabenizou àqueles que participaram e conquistaram o 4º (quarto) 
lugar na Gincana da Baixada 2013, realizada em Magé, um evento 
promovido pela Rede Globo de Televisão, a CUFA (Central Única das 
Favelas), juntamente à Rádio Beat 98, que dá ao vencedor, através de 
parceria com a prefeitura, um réveillon com vários shows no 
município. Rizê destacou ainda a presença do sr. Israel, morador do 
bairro Citrolândia, onde estava sendo gravado o filme “Pelé”, cuja 
produção empregou vários moradores de lá. A vereadora ressaltou que 
aquele bairro tinha diversas carências, e que, por ser bimunicipal, ela 
iria também à Prefeitura de Magé pedir por melhorias para a parte 
pertencente àquele município, como ela já vinha fazendo pela parte 
sob responsabilidade de Guapimirim. Com a palavra, o sr. Presidente 
concordou com a vereadora Rizê e colocou-se à disposição para buscar 
uma parceria com o município de Magé para que Citrolândia recebesse 
a devida atenção de ambas as partes. Quanto aos problemas citados 
pelos demais vereadores com relação às Secretarias Municipais, André 
de Azeredo informou que o Prefeito tinha a intensão de fazer a 
substituição de secretários, caso necessário. Terminado o Expediente, 
deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei no

994/13, 
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 
no

997/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei no

998/13, 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 única discussão. Em pauta, 
Requerimento no

034/13, de autoria da vereadora Rizê da Silva 

Silvério. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Requerimento no

035/13, de autoria da vereadora Rizê da 

Silva Silvério. Não havendo 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 vinte 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. 



 


