
Ata da 25ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 25 de setembro de 2013. 

Às dez horas e cinquenta e seis minutos do dia vinte e quatro de setembro 
de dois mil e treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo 
Dias, realizou-se a Vigésima Quinta 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 Quarta Sessão Ordinária, realizada no dia dezessete 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: PROJETO DE LEI: - n.º 1006/13, 
todos de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; PROJETO DE 
RESOLUÇÃO: - n.º 687/13, todos de autoria da Mesa Diretora; 
INDICAÇÕES: - n.º 811, 812, 813, 814 e 815/13, de autoria do ver. 
Fernando Amaro Garcia; - n.º 816, 817, 818, 819 e 820/13, de autoria 
da vereadora Marina Pereira da Rocha; - n.º 821, 822, 823 e 824/13, de 
autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.º 825, 826, 827, 828 e 
829/13, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.º 830, 831, 832, 
833 e 834/13, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; - n.º 835 e 
836/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; 
COMUNICADO: - n.º 001822/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. 
Após, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o 
vereador Fernando Amaro Garcia discorreu sobre sua visita ao 
Hospital local no domingo, onde teve a oportunidade de conversar com 
alguns pacientes e seus acompanhantes, que, no geral, aprovaram aquela 
unidade, assim como ele, com apenas uma ressalva para o não 
funcionamento do aparelho de “raio-x”, cujo conserto estava sendo 
providenciado. Com a palavra, o sr. Presidente ratificou que, segundo o 
Secretário de Saúde, o “raio-x” seria consertado, mas que, enquanto isso 
não era feito, os exames estavam sendo realizados no Cendiguapi. Com a 
palavra, o vereador Osvaldo São Pedro Pereira parabenizou o Prefeito 
Marcos Aurélio pela parceria que estabelecera com o Governo do Estado 
que rendeu a doação de duas ambulâncias para Guapimirim, e exaltou 
também a inauguração de uma agência da Caixa Econômica Federal na 
cidade. O edil parabenizou também o Presidente e o Vice-Presidente 
desta Casa pela forma como a vinham administrando, e o ver. Fernando 
pelo trabalho de fiscalização feito no Hospital. Terminando, comentou 
sobre a aula inaugural do Curso de Agentes de Trânsito realizado pelo 
DETRAN-RJ em Guapimirim, e parabenizou o Comandante Mário Maia, 
Suboficial Fuzileiro Naval da reserva, pelo trabalho que vinha fazendo a 
frente da Guarda Municipal. Com a palavra, o sr. Presidente afirmou 
ser de suma importância a qualificação do Guarda Municipal, assim 
como dos servidores da Saúde. O vereador se disse feliz por fazer parte 



do atual Governo e por ter participado das últimas conquistas do 
Município, como as duas ambulâncias doadas pelo Governo Estadual e a 
inauguração de uma agência da Caixa. Com a palavra, o vereador 
Franklin Adriano Pereira exaltou a parceria feita pelo Prefeito Marcos 
Aurélio com o Governo do Estado que vinha rendendo tantos frutos para 
Guapimirim, como a instalação uma Caixa Econômica Federal e a 
doação de duas ambulâncias para Guapimirim. Por fim, convidou a todos 
para a Audiência Pública destinada à apresentação, por parte do Senhor 
Gestor do SUS, Sr. Eliel Ramos Silva, do Relatório de Gestão do 
primeiro e segundo quadrimestres de 2013, às 10h do dia trinta próximo, 
nesta Casa, e registrou a presença do Secretário Municipal de Cultura, sr. 
Mauro da Motta Lemos. Com a palavra, o vereador Alcione Barbosa 
Tavares disse estar satisfeito em ver que o Município tinha “começado a 
andar”, salientando a aula inaugural do Curso de Agentes de Trânsito 
realizado pelo DETRAN-RJ em Guapimirim, cuja Guarda Municipal era, 
atualmente, referência na região, a doação de ambulância por parte do 
Governo do Estado e a inauguração de uma agência da Caixa Econômica. 
A seguir, lamentou e externou seus sentimentos às famílias da professora 
Elaine e da merendeira Mara Lúcia, pedindo que fossem homenageadas 
com um minuto de silêncio. Após a homenagem, em aparte, o vereador 
Franklin acrescentou que, embora a professora trabalhasse em 
Guapimirim, o crime se deu em Itaboraí, onde ela residia. Com a 
palavra, o sr. Presidente lamentou a forma como essa classe 
profissional vinha sofrendo nos últimos tempos com baixos salários e 
com a violência dentro ou fora do local de trabalho. Com a palavra, o 
vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos registrou a presença do sr. 
Wesley Leal e, após, exaltou o empenho do Executivo e Legislativo 
Municipais que culminou nas parcerias com o Governo do Estado que 
trouxeram para o município programas como o “Asfalto na Porta” e o 
“Bairro Novo”, além da doação de duas ambulâncias. O edil ressaltou 
que o Prefeito Marcos Aurélio havia tomado uma postura que 
demonstrava seu comprometimento com o Município: que só teriam seu 
apoio aqueles que trouxessem benefícios para Guapimirim. Com a 
palavra, o sr. Presidente afirmou que antes havia, neste Legislativo, 
brigas por interesses pessoais, mas que, atualmente, visava-se o bem 
comum, e que, por isso, não somente o Prefeito, mas também os 
vereadores só dariam o seu apoio àqueles que ajudassem Guapimirim, o 
que era motivo de espanto para os que os procuravam. Com a palavra, a 
vereadora Marina Pereira da Rocha agradeceu a presença dos senhores 
Daniel Perez e Mauro Motta, e declarou sua felicidade pela doação de 
duas ambulâncias para o município, pois, a seu ver, a saúde era 
prioridade. Parabenizou ainda o ver. Fernando pela sua fiscalização no 
Hospital Municipal e afirmou que atitudes como essa ajudavam o 
Secretário de Saúde a detectar falhas que porventura não tenham sido 
percebidas por ele, principalmente com relação a maus funcionários. Por 
fim, pediu ao sr. Presidente que oficiasse à concessionária de energia 
elétrica Ampla para que esta enviasse um de seus representantes a esta 
Casa, a fim de dar novas explicações sobre o descaso da mesma na 



prestação de seus serviços em Guapimirim. Com a palavra, o sr. 
Presidente parabenizou o novo Secretário de Saúde pela perceptível 
melhora que vinha ocorrendo na Saúde após sua nomeação e pelo fato de 
estabelecido seu gabinete dentro do Hospital Municipal, demonstrando 
zelo e comprometimento com suas atribuições. Quanto à Ampla, afirmou 
que viabilizaria junto à Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa a 
realização de uma Audiência Pública com a concessionária. Com a 
palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério lamentou o fato de o 
ocorrido com a Professora Elaine, cujo caso era de seu conhecimento, ter 
entrado para as estatísticas de agressão contra mulheres, e expressou seus 
sentimentos à família enlutada. A vereadora, a seguir, se disse feliz pelas 
conquistas alcanças graças às parcerias do Executivo e do Legislativo 
Municipal com o Governo do Estado, como a implantação dos programas 
“Asfalto na Porta” e “Bairro Novo”, e a doação de duas ambulâncias para 
o município. Enalteceu também a inauguração de uma agência da Caixa 
Econômica Federal na cidade, e informou que havia um espaço na parte 
superior do prédio destinada ao setor público. Rizê criticou apenas a falta 
de acessibilidade do edifício, o que, a seu ver, demonstrava a falta de 
consciência que ainda existia em relação a essa necessidade.  A edil disse 
ainda que aproveitou a presença do Prefeito Marcos Aurélio no evento, 
no qual ele parabenizou o interesse dos vereadores com o crescimento do 
município, para lhe pedir que désse atenção ao prédio onde estava 
instalado o Centro Cultural, que precisava de reformas. Finalizando, 
declarou que queria a ajuda de todos para desempenhar seu mandato, 
inclusive da oposição, como a que era feita pelo sr. Manoel Figueiredo, 
visando o melhor para Guapimirim. Com a palavra, o sr. Presidente 
afirmou que muitas outras coisas boas viriam para Guapimirim, e que o 
primeiro momento difícil vivido pelo município neste ano serviu para 
que alicerces firmes fossem colocados, de modo que tudo que fosse 
construído sobre eles perdurasse. O parlamentar exaltou ainda a oposição 
inteligente feita pelo sr. Manoel Figueiredo, sem interesses particulares, 
buscando o melhor para o município. Comentou também sobre a 
postagem no “Facebook” feita pelo sr. Vinícius Mesqueu, a quem 
elogiou na semana passada pela forma como conduzia o Grupo “Até 
Quando”, na qual ele reclamava dos atrasos sucessivos para se iniciarem 
as sessões desta Casa, e, por isso, pediu aos demais vereadores que 
fizessem os atendimentos ao público após as reuniões, para que estas 
começassem no horário certo. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência para votação do 
Projeto de Resolução nº687/13, de autoria da Mesa Diretora. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Resolução no387/13, 
de autoria da Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. 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 segunda 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 segunda discussão. Nada mais havendo a 
ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas e 
quarenta 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. 


