
Ata da 22ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 3 de setembro de 2013. 

Às dez horas e quarenta e um minutos do dia três de setembro de dois 
mil e treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Segunda Sessão Ordinária no Segundo Período 

do Vigésimo Primeiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente 
convidou o vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos a assumir a 
função de Segundo Secretário e lhe pediu que fizesse a chamada dos 
Srs. Vereadores, verificando-se a ausência da vereadora Marina Pereira 
da Rocha, que estava à disposição desta Casa. A seguir, colocou em 
discussão a Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária, realizada 
no dia vinte e sete 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: PROJETO DE LEI: - n.º 999/13, de autoria da Mesa Diretora; 
INDICAÇÕES: - n.º 733, 734, 735, 736 e 737/13, de autoria do ver. 
Fernando Amaro Garcia; - n.º 738, 739, 740, 741 e 742/13, de 
autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.º 743 e 744/13, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.º 745, 746 e 747/13, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; - n.º 748, 749 e 750/13, 
de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.º 751, 752, 
753, 754 e 755/13, de autoria da vereadora Marina Pereira da Rocha; 
- n.º 756, 757, 758, 759 e 760/13, de autoria da vereadora Rizê da 
Silva Silvério; - n.º 761 e 762/13, de autoria do ver. Alcione Barbosa 
Tavares; COMUNICADO: - n.º CM207018/2013, do Ministério da 
Educação. Em seguida, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. 
Com a palavra, o vereador Osvaldo São Pedro Pereira agradeceu 
pela boa acolhida e ajuda que vinha recebendo dos demais vereadores 
nesta Casa, e elogiou a transparência e a lisura com que esta Câmara 
vinha sendo conduzida pela atual Mesa Diretora. O edil declarou ainda 
não ser um fantoche, conforme insinuações que chegaram ao seu 
conhecimento, mas que era responsável por suas atitudes, que entendia 
sua posição naquele momento e que acataria sempre a qualquer 
decisão da Justiça, sem deixar de lutar pelo que considerava ser direito 
seu. O sr. Presidente, a seguir, agradeceu os elogios recebidos do ver. 
Osvaldo, a quem ele considerava ser uma pessoa sábia, e que, por isso, 
tinha certeza de que ele conduziria bem seu mandato. Com a palavra, 
o vereador Franklin Adriano Pereira parabenizou o Fantasmas 
Motoclube e a Prefeitura de Guapimirim por terem promovido o 10º 
Encontro Nacional de Motociclistas, neste Município, realizado entre 
os dias 31 de agosto a 2 de setembro do ano em curso. O vereador 
salientou que tais eventos fazem parte de um conjunto importante de 
ações que valorizam o município, dando-lhe maior visibilidade. Por 
fim, colocou-se à disposição dos demais vereadores, teceu elogios ao 
ver. André pela forma como vinha administrando esta Câmara, e 



aconselhou a todos que não se preocupassem com fofocas. O sr. 
Presidente agradeceu o elogio recebido do ver. Franklin e enalteceu a 
importância da parceria entre os parlamentares para uma boa condução 
do Legislativo. Com a palavra, o vereador Alcione Barbosa Tavares 
parabenizou à Prefeitura e aos motoclubes pelo sucesso do 10º 
Encontro Nacional de Motociclistas e destacou também a bela 
caminhada realizada pela Igreja Assembléia de Deus em Guapimirim 
em comemoração aos seus setenta e cinco anos de fundação. Com a 
palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério agradeceu ao Secretário 
de Governo, sr. Ricardo, por ter ido ao bairro Citrolândia para ouvir as 
reivindicações dos moradores, assim como o Secretário do Município 
de Magé, cujos estudos para atender à parte do bairro que lhe pertence 
já haviam começado. Comentou ainda que esteve no bairro Vila 
Olímpia, acompanhada do Vice-Prefeito, sr. Farah, da Secretária 
Municipal de Educação, sr. Maria Cecília, e do Secretário Municipal 
de Obras, sr. Fábio Rangel, para visitar alguns terrenos onde seria 
construída, com recursos próprios, uma Creche Municipal e um Posto 
de Saúde, que, atualmente, estava instalado um imóvel alugado e 
inapropriado. Disse também que estava aguardando respostas de seu 
pedido de informações feito à Secretaria de Obras até o próximo dia 
nove. Após, a edil comunicou que o Secretário de Obras havia lhe 
informado que, naquela semana, providenciaria uma equipe para um 
mutirão de limpeza na Vila Olímpia em virtude da realização do 
Desfile Cívico do dia Sete de Setembro. Terminando, disse ter sido 
informada pela Secretária de Educação que seria feita uma licitação 
para a compra de condicionadores de ar para as escolas municipais, 
iniciativa esta provinha de uma indicação sua. Em aparte, o vereador 
Osvaldo Pereira parabenizou a caminhada realizada pela Igreja 
Assembléia de Deus em Guapimirim em comemoração aos seus 
setenta e cinco anos de fundação, aos motoclubes pelo sucesso do 10º 
Encontro Nacional de Motociclistas, ao Secretário de Governo, Sr. 
Ricardo, pela sua competência e presteza no desempenho de sua 
função, e à Fundação Leão XIII pelo trabalho que vinha 
desenvolvendo no Município. Com a palavra, o sr. Presidente 
também teceu elogios à pessoa do sr. Ricardo, que vinha se 
empenhando ao extremo à frente da Secretaria de Governo. Ressaltou 
ainda que a vereadora Rizê sempre fazia indicações importantes, como 
as que tratavam da qualificação de mão-de-obra, nos setores de 
termoplásticos e cosméticos, para adultos, mulheres, jovens e 
adolescentes, tendo em vista a instalação de uma fábrica de cosméticos 
no município. André de Azeredo voltou a afirmar que chegaria o 
momento em Guapimirim, e que estava próximo, em que haveria 
oferta de emprego e faltaria mão-de-obra qualificada. O vereador 
concordou ainda com o ver. Franklin em relação à covardia que se 
fazia, principalmente nas redes sociais, com a disseminação de 
informações mentirosas sobre eles, vereadores, mas ressaltou que toda 
pessoa pública estava sujeita a isso. Dentre tantas inverdades, o edil 
destacou que uma pessoa, no Facebook, afirmou que faltava 
transparência no Legislativo e no Executivo, e que, no entanto, essa 



mesma pessoa já assessorou três vereadores que já passaram por esta 
Casa, dos quais um foi Presidente, no período de 2009 a 2011, sem 
nunca ter cobrado transparência à época. O parlamentar enfatizou que 
em momento algum houve tanta transparência como atualmente, tendo 
sido ele, ver. André, o primeiro vereador na história de Guapimirim a 
convocar uma audiência pública, quando estava à frente da “CPI – 
Fontes da Serra”, que, inclusive, promoveria oitivas com funcionários 
da empresa na tarde desse mesmo dia. Disse ainda que, nessa mesma 
semana, haviam visitado a Concessionária Fontes da Serra para apurar 
algumas irregularidades, quando constataram uma obra ilegal de 
instalação de um reservatório, a qual, após eles entrarem em contato 
com a fiscalização municipal, foi embargada. O sr. Presidente 
informou também que, por força de lei, e para mostrar a transparência 
desta Casa, estava reorganizando a estrutura da Câmara e que iria 
montar um portal de transparência, o que nunca havia acontecido em 
gestão anterior. Disse ter respeito por pessoas como os senhores Théo 
Fernandes, Manoel Figueiredo e Henry Mayer, que têm buscado 
melhorias para o Município sem fazer politicagem, aos quais, por isso, 
tem dispensado atenção. Em seguida, discorreu sobre a provável 
implantação, através de uma indicação sua, do REGIN (Sistema de 
Registro Integrado), que integra os órgãos públicos envolvidos no 
Registro de Empresas (Junta Comercial, Receita Federal, Secretaria de 
Fazenda Estadual, Prefeituras) com objetivo de desburocratizar os 
processos de abertura e alteração de empresas. O edil relembrou que 
esteve com o Presidente da JUCERJA (Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro), sr. Carlos de La Rocque, no final do ano passado, para 
tratar do assunto, e que, nesta semana, esteve com seu Assessor, sr. 
Delmir Custódio, em uma reunião com o Prefeito Marco Aurélio, a 
quem agradeceu por tê-los recebido e demonstrado total apoio à idéia. 
Por fim, agradeceu a presença de sua mãe, a quem teceu elogios e 
atribuiu sua formação como homem de bem e cidadão honesto. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Projeto de Lei no997/13, 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 segunda discussão. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando 
eram onze horas e doze 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. 



 


