
Ata da 24ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 17 de setembro de 2013. 

Às onze horas e dez minutos do dia dezessete de setembro de dois mil e 
treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-
se a Vigésima Quarta 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. A seguir, colocou em discussão a Ata 
da Vigésima Terceira Sessão Ordinária, realizada no dia dez de 
setembro 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: OFÍCIOS: - n.º 123, 124, 125 e 
126/13, do Poder Executivo (encaminham, respectivamente, o Projeto 
de Lei Complementar nº12/13 e os Projetos de Leis n.os 1002, 1003 e 
1004/13); MENSAGEM: - s/nº, do Poder Executivo (encaminha Projeto 
de Lei n.o1005/13); PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: - n.º12/13, 
de autoria do Poder Executivo; PROJETOS DE LEIS: - n.º 1002, 1003, 
1004 e 1005/13, todos de autoria do Poder Executivo; 
REQUERIMENTOS: - n.º 036 e 037/13, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; INDICAÇÕES: - n.º 788, 789, 790, 791 e 792/13, de 
autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.º 793, 794, 795, 796 e 
797/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.º 798, 799 e 
800/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.º 
801, 802, 803, 804 e 805/13, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira; - n.º 806, 807, 808, 809 e 810/13, de autoria do ver. Alcione 
Barbosa Tavares; COMUNICADOS: - n.º010874, 007039 e 
001374/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; - nº.CM212283/2013, do 
Ministério da Educação. Após, franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores. Com a palavra, o vereador Osvaldo São Pedro Pereira 
parabenizou o sr. Marlos Ulrich pela excelente organização do evento da 
última sexta-feira, a saber, a solenidade de juramento à Bandeira e 
entrega de diplomas, no qual esta Casa foi representada pelo ver. 
Fernando Cambota e por ele, ver. Osvaldo Pereira, e também estiveram 
presentes o Prefeito Marcos Aurélio e o Capitão Roberto Carlos da 
Silveira, do Exército. Parabenizou também ao Prefeito pela parceria que 
fez com o Governo do Estado que permitiu a realização do Programa 
Bairro Novo em Guapimirim, e afirmou que o Executivo e o Legislativo 
estavam se empenhando e fiscalizando para que o mesmo fosse 
devidamente executado, o que geraria empregos e melhorias para a 
cidade. Com a palavra, o sr. Presidente exaltou o empenho do ver. 
Osvaldo em cumprir com as tarefas de vereador e parabenizou o 
Executivo local e o Governo do Estado pelo Programa Bairro Novo, que, 
a seu ver, valorizaria o Município e traria dignidade aos moradores das 
localidades contempladas. Com a palavra, o vereador Franklin Adriano 
Pereira fez duras críticas aos bailes realizados no Clube Central, nos 



quais, segundo ele, era possível encontrar menores se embriagando, além 
do fato de vândalos que os freqüentavam promoverem algazarras e 
depredações pela cidade. O parlamentar ressaltou já ter provocado a 
Polícia Militar, o Ministério Público e Prefeitura de Guapimirim a fim de 
que as medidas cabíveis fossem tomadas para a proibição dos bailes 
naquele local. Por fim, parabenizou o Governo do Estado e o Executivo 
pelo Programa Bairro Novo. Com a palavra, o sr. Presidente concordou 
com o ver. Franklin em relação aos bailes realizados no Clube Central, e 
afirmou que o problema estava na falta de organização dos eventos, pois 
os realizados pelo “Xandico” não apresentavam distúrbios. Informou 
ainda que, em reunião agendada com o Comandante do 34ºBPMRJ, 
pediria mais policiamento para o município, visando combater, 
principalmente, o tráfico de drogas. Com a palavra, o vereador Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos parabenizou a Prefeitura e o Governo do 
Estado pela realização dos Programas “Bairro Novo” e “Asfalto na 
Porta”, que demonstravam o comprometimento do Prefeito Marcos 
Aurélio, apoiado pelos vereadores, com a busca de uma melhor qualidade 
de vida e dignidade para os munícipes. Com a palavra, o vereador 
Cláudio Vicente Vilar agradeceu e comentou sobre a importância dos 
programas já citados pelos vereadores, e destacou também as melhorias 
no fornecimento de água por parte da Fontes da Serra, que eram fruto do 
trabalho de fiscalização, investigação e cobranças do vereadores. 
Concluindo, salientou a importância da manifestação popular contra a 
injustiça, a corrupção e por melhorias para o povo, como fazia um grupo 
que estava no auditório acompanhando esta sessão. Com a palavra, o sr. 
Presidente afirmou que a divergência, quando exercita a pluralidade de 
opiniões, fortalece a democracia, e que as reivindicações ajudavam o 
trabalho do vereador, que, a seu ver, não era fácil. Com a palavra, a 
vereadora Marina Pereira da Rocha discorreu sobre sua visita ao 
Colégio Estadual Simão da Motta, na Vila Olímpia, onde disse ter sido 
bem recebida pela Diretora Silvana, a quem parabenizou pelas boas 
condições em que encontrou aquela unidade de ensino, assim como ao 
Prefeito Municipal e à Secretária de Educação pelo empenho de ambos 
em buscar melhorias para a Educação no Município. Com a palavra, o 
sr. Presidente lembrou aos interessados em fazer reivindicações que esta 
Casa dispunha de uma Ouvidoria para atendê-los, e que, brevemente, 
seria implantado o “Portal da Transparência” do Legislativo de 
Guapimirim. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério 
comentou ter acompanhado o trabalho de uma pequena equipe de obras 
que fazia melhorias em ruas da Várzea Alegre. A parlamentar disse que, 
após uma indicação sua visando melhorias na Rua Nancy, o sub-
Secretário Fernando, prontamente, mesmo com poucos recursos, foi até o 
local e realizou alguns trabalhos. Disse ainda que o que mais lhe chamou 
a atenção foi a quantidade de lixo retirada dos bueiros da Rua 
Domiciliana, o que a levou a ir de porta em porta conversar com os 
moradores a fim de conscientizá-los sobre os males causados pelo 
despejo de lixo na rua e da dificuldade para conseguir uma equipe para o 
serviço. Discorreu também sobre a solenidade para a posse dos 
conselheiros municipais do Conselho do Fundo de Manutenção e 



Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB) e do Conselho Municipal de Educação (CME), 
realizada no dia doze passado pela Secretaria Municipal de Educação na 
Sala de Reuniões do Legislativo Municipal, ressaltando a importância 
dos mesmos para o aprimoramento da Educação no Município. Rizê 
comentou ainda sobre a necessidade de fiscalização do uso de uniformes 
pelos alunos, pois alguns deles estariam fazendo modificações e não os 
utilizando corretamente. Registrou ainda que continuava aguardando 
respostas de seus questionamentos feitos à Secretaria de Obras, que ainda 
estava dentro do prazo legal, e fez um apelo ao Executivo para que, com 
urgência, atendesse as ruas Onze e Trinta e Sete do Vale das Pedrinhas. 
Em relação à Fontes de Serra, pediu especial atenção para a falta de água 
do Segundo Distrito, de modo que os prédios públicos, tais como escolas 
e postos de saúde, fossem devidamente abastecidos. Em aparte, o 
vereador Rosalvo comentou que a Estrada da Cotia estava ficando 
esburacada, e que era necessário fazer nela reparos com urgência para 
que não chegasse ao péssimo estado em que se encontrava a estrada que 
liga o Vale das Pedrinhas à Parada Modelo antes das obras do “Asfalto 
na porta”. Continuando, a vereadora Rizê defendeu a proibição da 
circulação de caminhões pesados, que fugiam do pedágio, nas estradas 
municipais, a fim de preservá-las e de evitar acidentes. Em aparte, o 
vereador Franklin afirmou que tal medida beneficiaria a Concessionária 
Rio-Teresópolis, que, do seu ponto de vista, cobrava um pedágio 
absurdamente caro, além de ferir o direito constitucional de ir e vir, e 
que, na verdade, a preocupação deveria ser voltada para a qualidade do 
asfalto, de modo que este suportasse veículos pesados sem sofrer danos. 
Concluindo, a vereadora Rizê explicou que sua preocupação não era 
somente preservar a estrada, mas também aos munícipes que a 
utilizavam, devido ao alto risco de acidentes desencadeados pelo trânsito 
de caminhões. Com a palavra, o sr. Presidente fez elogios à vereadora 
Rizê pela sua luta diária por melhorias para aqueles a quem representava 
nesta Casa. Em seguida, explicou que as obras do “Asfalto na Porta” 
estavam atrasadas devido ao péssimo estado em que se encontrava a 
estrada que fazia a ligação entre o Vale das Pedrinhas e Parada Modelo, 
havendo a necessidade de se preparar o solo antes de fazer o 
asfaltamento, para que este tivesse a qualidade esperada. Quanto ao 
problema do lixo no bairro Várzea Alegre, citado pela vereadora Rizê, 
afirmou já ter sido alertado antes pelo sr. Henry Mayer, e convidou os 
vereadores a irem até aquela localidade para tomarem conhecimento da 
situação e procurar soluções. Terminando, parabenizou o Grupo “Até 
Quando”, do Facebook, na pessoa de seu moderador, Vinicius Mesqueu, 
por promover discussões, debates e a busca de soluções para os 
problemas de Guapimirim, sem fazer acusações e/ou usar de politicagem. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Projeto de Lei no999/13, de autoria da Mesa Diretora. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
no1001/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 



unanimidade em primeira discussão. Em pauta, pedido de urgência 
feito pelo Poder Executivo, através do ofício nº123/12, para votação do 
Projeto de Lei Complementar nº12/13, de sua autoria. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei Complementar no12/13, 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 nº124/12, para votação do Projeto de Lei nº1002/13, de 
sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido 
de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei 
no1002/13, 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 nº125/12, para votação do Projeto de Lei 
nº1003/13, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, 
Projeto de Lei no1003/13, 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 nº126/12, para votação do 
Projeto de Lei nº1004/13, de sua autoria. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei no1004/13, 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 para votação do Projeto 
de Lei nº1005/13, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, Projeto de Lei no1005/13, 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 ver. André de Azeredo Dias para votação do 
Requerimento nº36/13, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 
Em pauta, Requerimento no36/13, de autoria do ver. André de Azeredo 
Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento 
foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo ver. André de Azeredo Dias para votação do 
Requerimento nº37/13, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 
Em pauta, Requerimento no37/13, de autoria do ver. André de Azeredo 
Dias. 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 cinquenta e seis 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. 


