
Ata da 29ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 22 de outubro de 2013. 

Às dez horas e cinquenta e um minutos do dia vinte e dois de outubro de 
dois mil e treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária no Segundo Período do 

Vigésimo Primeiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início à reunião, o senhor Presidente pediu ao 
Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a presença de todos.  A seguir, colocou em discussão a 
Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária, realizada no dia quinze de 
outubro de dois mil e treze. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, a Ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
Em seguida, pediu à Primeira Secretária que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETOS DE 
RESOLUÇÕES: - n.os

 688, 689 e 690/13, de autoria do ver. Franklin 

Adriano Pereira; REQUERIMENTOS: - n.os
 40, 41 e 42/13, de autoria 

do ver. Osvaldo Pereira; INDICAÇÕES: - n.os
 885, 886, 887, 888 e 

889/13, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os
 890, 891, 

892, 893 e 894/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os
 

895, 896, 897, 898 e 899/13, de autoria do ver. Alcione Barbosa 

Tavares; COMUNICADO: - n.º004006/MS/SE/FNS, do Ministério da 

Saúde. Após, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a 
palavra, o vereador Osvaldo São Pedro Pereira pediu que os 
Requerimentos n.os

 40, 41 e 42/13, de sua autoria, fossem votados em 
regime de urgência. Com a palavra, o vereador Franklin Adriano 

Pereira agradeceu a presença de “Paulo do Açougue” e, a seguir, 
comentou sobre a grande quantidade de pombos no CIEP, o que poderia 
ser prejudicial à saúde de profissionais e alunos, e que, por isso, acionaria 
a vigilância sanitária e a Secretaria de Educação para que tomassem 
providências. Com a palavra, o vereador Alcione Barbosa Tavares 

exaltou a parceria feita entre o município e o SENAI, cujos cursos 
preparatórios para concursos já havia se iniciado, funcionando no antigo 
Cenecista, na Rua Alcindo Guanabara, 250. Em aparte, o Sr. Presidente 

afirmou que sempre enfatizou a importância da qualificação profissional, 
e parabenizou o professor Luís Augusto, que vinha lutando também por 
isso no município, preparando o jovem para o mercado de trabalho. Com 
a palavra, o vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos parabenizou 
o Ver. Alcione pelas suas palavras, e destacou também a importância de 
que se fizesse uma divulgação maior dos cursos no município, pois eram 
poucos os jovens que tinham conhecimento da existência deles. Salientou 
ainda a grande quantidade de indicações de “operações tapa-buracos” 
sem êxito, e afirmou que os vereadores deveriam se unir para cobrar do 
Secretário de Obras a intensificação desse tipo de trabalho, pois, a cada 
dia, vinha aumentando o número de estradas em situação precária no 
município. Com a palavra, a vereadora Marina Pereira da Rocha 

parabenizou a todos os dentistas do município pela passagem do Dia do 



Dentista, no dia vinte e cinco de outubro, em especial sua amiga 
Angelina, que trabalhou durante muito tempo como auxiliar de dentista 
em Guapimirim, lembrando ainda a importância da saúde bucal. Afirmou 
também, como o fez o ver. Rosalvo, que a divulgação dos cursos, que 
eram de suma importância para a qualificação dos jovens no município, 
deveria ser reforçada, pois em Parada Modelo, por exemplo, a população 
ainda não tinha ciência dos mesmos. O Sr. Presidente parabenizou a ver. 
Marina por suas palavras, e concordou que a divulgação dos cursos 
deveria ser maior, para que todos os munícipes tivessem acesso aos 
mesmos. Disse ainda que esteve com o Prefeito para tratar da 
implantação de mais cursos de qualificação e da viabilidade de instalação 
de um CVT (Centro Vocacional Tecnológico) no município, assunto pelo 
qual o gestor municipal se mostrou muito interessado. Com a palavra, a 
vereadora Rizê da Silva Silvério comentou que havia realmente muita 
morosidade por parte da Secretaria de Obras no atendimento das 
indicações feitas nesta Cassa, e agradeceu aos demais edis que também 
vinham olhando com carinho para o Segundo Distrito, que, segundo ela, 
estava numa situação vergonhosa. A vereadora destacou, dentre tantas, a 
Rua Trinta e Sete, para onde o Ver. Alcione tinha acabado de indicar, 
mais uma vez, que providenciassem uma “operação tapa-buracos”, pois a 
mesma se encontrava num estado deplorável. Ressaltou ainda que no 
Vale das Pedrinhas havia uma equipe da obras, mas que não sabia de que 
maneira estava funcionando, e que, quando ela procurava essa equipe 
para conversar, tentar ajudar, e/ou solicitar algo, percebia que ficavam 
um pouco receosos em lhe dar uma resposta. Rizê salientou também o 
problema da falta de braços de iluminação pública em diversos pontos, e 
que, com isso, as pessoas lhe cobravam soluções, sem que ela pudesse 
fazer nada a respeito. A parlamentar registrou novamente sua insatisfação 
com a Secretaria de Obras, e sugeriu que o Prefeito observasse 
pessoalmente os bairros Cordovil, a Rua Trinta e Sete, a Rua Onze, o 
Parque Nossa Senhora D`Ajuda, e outros lugares, para que ele visse o 
estado de abandono em que essas localidades se encontravam. E em 
relação aos cursos profissionalizantes, concordou com os demais edis, e 
sugeriu que os vereadores orientassem e auxiliassem o Executivo na 
questão da divulgação, e solicitou que alguns desses cursos fossem 
levados para o Vale das Pedrinhas, pois no Segundo Distrito havia 
Escolas Modelo, auditórios grandes e salas que funcionavam no horário 
noturno, ou, caso isso não fosse possível, se providenciasse uma logística 
para que os moradores de lá pudessem se locomover para os locais onde 
estavam sendo realizados. Por fim, comentou sobre a necessidade de uma 
farmácia municipal também no Segundo Distrito, devido à dificuldade de 
locomoção para o centro do município. Com a palavra, o Sr. Presidente 

parabenizou a vereadora Rizê por sua constante luta, e disse que esteve 
conversando com o Secretário de Governo sobre a possibilidade de se 
fazer a entrega dos medicamentos judiciais nas residências dos 
beneficiados, conforme indicação feita pelo ver. Magal, a quem 
parabenizou por isso. Em aparte, a vereadora Rizê explicou que seu 
comentário não dizia respeito somente aos medicamentos judiciais, mas à 



necessidade de uma farmácia popular naquela localidade. Continuando, o 
Sr. Presidente concordou que os demais medicamentos eram 
imprescindíveis e que não podiam faltar nos postos, visando o bom 
funcionamento das unidades. A seguir, explicou que, muitas vezes, o 
Prefeito não tomava conhecimento dos problemas, e que os Secretários e 
alguns técnicos do município faziam com que ele assinasse algumas 
decisões sem que eles fossem responsabilizados. Pensando nisso, 
explicou ter incluído no seu Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal 
n.º23/13, a possibilidade de o Prefeito delegar atribuições que 
responsabilizariam os Secretários e técnicos por suas ações, projeto este 
que estaria, provavelmente, na pauta da Ordem do Dia da próxima sessão 
ordinária. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 
Em pauta, Projeto de Lei n.o1008/13, de autoria do ver. Franklin 

Adriano Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em 
pauta, Projeto de Lei n.o1009/13, de autoria do ver. Franklin Adriano 

Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 
Lei foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, 
pedido de urgência feito pelo ver. Osvaldo para votação dos 
Requerimentos n.os

 40, 41 e 42/13, de sua autoria. Não havendo mais 
quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado 
por unanimidade. Em pauta, Requerimentos n.os

 40, 41 e 42/13, de 
autoria do vereador Osvaldo Pereira, em bloco. Não havendo mais 
quem quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos foram 
aprovados por unanimidade em única discussão. Nada mais havendo a 
ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas e 
quinze 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. 



 


