
Ata da 30ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 21º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 29 de outubro de 2013. 

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte e nove de outubro de 
dois mil e treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Trigésima 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 ausência do Vereador Fernando Amaro Garcia.  A 
seguir, colocou em discussão a Ata da Vigésima Nona Sessão 
Ordinária, realizada no dia vinte e dois 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: PROJETO DE LEI: - n.o 1010/13, de autoria da 
ver. Marina Pereira da Rocha; PROJETOS DE RESOLUÇÕES: - n.os 
691, 692 e 693/13, de autoria da ver. Rizê da Silva Silvério; - n.os 694, 
695 e 696/13, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os 697, 
698 e 699/13, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.os 700, 
701 e 702/13, de autoria do ver. Osvaldo Pereira; - n.os 703, 704 e 
705/13, de autoria da ver. Marina Pereira da Rocha; - n.os 706, 707 e 
708/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.os 
709, 710 e 711/13, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; - n.os 712, 
713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722 e 723/13, todos de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; INDICAÇÕES: - n.os 900, 901, 
902, 903 e 904/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.o 
905/13, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.os 906, 907, 908 e 
909/13, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; COMUNICADO: - 
n.º010952, 015235, 016716, 015000, 015854/MS/SE/FNS, do 
Ministério da Saúde; - n.ºCM227017/2013, do Ministério da 
Educação. Após, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a 
palavra, o vereador Osvaldo São Pedro Pereira agradeceu a presença 
de todos, em especial a sua esposa, a todas as professoras, ao Paulinho, 
ao Junior, ao Rodrigo, que foi para os Estados Unidos e voltou campeão, 
e ao Secretário Mário Motta. Parabenizou o Secretário Eliel por ter 
atendido sua ligação na madrugada de sábado e providenciado 
atendimento no Hospital para um paciente, que, no domingo, já estava 
sendo operado. Agradeceu também ao Dr. Mário, que realizou essa 
cirurgia e a de uma menina de sete anos, cuja mãe estava muito 
agradecida. Parabenizou a Secretária de Educação pela Feira de Ciência e 
Tecnologia, que teve à frente a professora Francilene, e, na área do 
esporte, a professora Danielle, às quais também parabenizou, assim como 
as demais professoras que ajudaram na organização e execução. 
Parabenizou também os idealizadores e organizadores do evento voltado 
para as crianças, realizado no último sábado na quadra do Sapê, realizado 
pela Klabin, junto ao Projeto Terra Viva e a CIPA. Agradeceu ao 



Comandante Mário Maia, que destacou uma equipe para o local, ao sr. J. 
Ricardo, da Defesa Civil, e ao Prefeito Marcos Aurélio. Em seguida, o 
Sr. Presidente parabenizou o Secretário Eliel e o Dr. Mário pelo 
excelente trabalho que vinham realizando na Saúde, e afirmou que o fato 
de pararem de procurar esta Casa para fazer reclamações era um sinal de 
que as coisas estavam funcionando bem e de forma correta. Com a 
palavra, o vereador Franklin Adriano Pereira comentou que, na última 
semana, os moradores do Sertão fecharam a rodovia pleiteando a 
reabertura de um retorno para veículos na localidade. O edil afirmou que, 
realmente, tais moradores estavam ilhados, e pediu o apoio dos demais 
vereadores para que, se possível, fossem convocados representantes da 
empresa CRT para prestar esclarecimentos. Parabenizou a Secretária de 
Educação pela Primeira Olimpíada Intercolegial do município, e 
informou que todos os vereadores estavam lutando pela valorização dos 
professores, mas que a Constituição Federal impedia que o Legislativo 
criasse despesas para o Executivo, e que, portanto, dependiam da 
iniciativa deste. Segundo o parlamentar, a Secretária de Educação teria 
dito que já havia entregado uma proposta ao Gabinete do Prefeito, e que 
estavam aguardando. Salientou ainda que grandes profissionais como 
médicos, juízes, policiais, entre outras profissões importantes, 
dependeram dos professores para chegar onde estavam, e que, por isso, 
estes deveriam ser valorizados, assim como todos os funcionários 
públicos, aos quais parabenizou pelo seu dia, comemorado no dia 28 de 
outubro. O Sr. Presidente, a seguir, destacou que o bairro Sertão 
pertencia à Magé, o que limitava a ação dos vereadores de Guapimirim, 
que, mesmo assim, lutavam por melhorias para aquela localidade. Após, 
informou às professoras que não sabia quem era o responsável por ter 
divulgado, mentirosamente, que esta Casa não tinha interesse em aprovar 
o Plano de Cargos e Salários da Educação, uma vez que todos os 
vereadores defendiam, desde o início de seus mandatos, a valorização de 
tais profissionais. André explicou que, contudo, a iniciativa deveria partir 
do Executivo, já que não competia ao Legislativo propor algo do gênero, 
por criar despesas para o Município. Disse ainda ser filho, irmão e neto 
de professores, e que queria muito que esse Plano de Cargos e Salários 
fosse adiante, pois conhecia de perto o trabalho árduo dessa categoria. 
Por fim, afirmou que esse projeto, assim chegasse a esta Câmara, seria 
submetido à análise, votação e, consequentemente, à aprovação, pois 
nenhum vereador votaria contra essa classe que vinha sendo maltratada e 
desvalorizada nas últimas décadas. Com a palavra, o vereador Alcione 
Barbosa Tavares agradeceu a presença do público e do Secretário de 
Cultura, sr. Mário Motta, e afirmou que o ver. Osvaldo foi muito feliz em 
conceder a empresa Klabin uma Moção de Aplausos. Disse que o Sr. 
Presidente também foi muito feliz em usar o termo “responsabilidade”, e 
disse que tinha recebido desde a última sexta-feira, em seu gabinete, 
várias ligações e pessoas questionando se os vereadores não queriam 
aprovar o Plano de Cargos e Salários da Educação. O vereador explicou 
se tratar de uma mentira, e que, até aquele momento, não havia chegado 
nenhum projeto ao Legislativo sobre o assunto. Concluindo, se disse feliz 



por ter participado do evento que celebrou os cem anos de Vinícius de 
Moraes, na última sexta-feira, na Associação Cultural Nascente Pequena, 
no qual o sr. Presidente também esteve presente. O Sr. Presidente 
agradeceu a presença do Secretário de Cultura, sr. Mário Motta, e lhe 
teceu elogios, dizendo ser um grande amigo e grande homem, que vinha 
lutando pela cultura do município. Declarou ainda ter ficado feliz pelo 
fato de ele ter sido o primeiro Secretário que o procurou para prestar 
contas da sua gestão durante esse ano, provando ser de total transparência 
e seriedade o trabalho da sua Secretaria. Com a palavra, o vereador 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos agradeceu a presença dos 
representantes das empresas Klabin e Cibrapel, os Srs. Paulo, Luís e 
Edson, e parabenizou o ver. Osvaldo pela iniciativa de contemplar essas 
empresas com Moções de Aplausos, por serem elas geradoras de 
empregos para o município. Agradeceu a presença das servidoras da 
Educação, e esclareceu se tratar de uma mentira a notícia que circulava 
nas ruas de que cinco vereadores eram contra o Plano de Cargos e 
Salários da Educação, pois os nove vereadores caminhavam na mesma 
direção, e afirmou que quando esse projeto chegasse nesta Casa seria 
aprovado, pois entendia as dificuldades enfrentadas pela classe, uma vez 
que na sua família, assim como na do Sr. Presidente, havia professores, 
Informou, por fim, que as obras do “Asfalto na Porta” já estavam em 
Citrolândia, e que estava sendo muito bem feita, e sugeriu que se pedisse 
ao Governo do Estado que fizesse o mesmo na via que liga Parada 
Modelo ao Centro Guapimirim, que, segundo ele, estava uma vergonha. 
Com a palavra, o Sr. Presidente fez elogios ao trabalho do ver. Rosalvo 
e comentou que o acompanhou em uma visita ao Deputado Aldo, na qual 
o edil “brigou” para que, através da emenda do parlamentar estadual, se 
realizasse o programa “Asfalto na Porta” até o bairro Caneca-Fina, o que 
provavelmente seria conseguido. Com a palavra, o vereador Claudio 
Vicente Vilar destacou que várias indicações haviam sido feitas por ele 
sem que o Secretário de Obras as tivesse atendido, assim como a 
Secretária de Educação não havia resolvido ainda o problema dos 
professores. O edil salientou que os vereadores com certeza aprovariam 
qualquer proposta que beneficiasse os profissionais da Educação, mas 
que nenhum projeto ainda havia chegado nesta Casa. Finalizando, 
afirmou que todos poderiam estar certos de que os vereadores estavam 
todos unidos por um Guapimirim melhor. O Sr. Presidente, concordando 
com o ver. Magal, disse não duvidar da capacidade técnica da Secretária 
de Educação, mas que ela deveria, com rapidez, colocar a teoria em 
prática. Em questão de ordem, o vereador Franklin informou que 
defendia o certo, e que havia dificuldades e vícios na política que tinham 
que parar. Franklin Adriano ressaltou que a proposta que beneficiava os 
professores já estava no Gabinete do Prefeito, e que essa burocracia só 
atrapalhava o trabalho. Continuando, o Sr. Presidente explicou que não 
havia qualquer intensão de se colocarem empecilhos em relação à 
Educação, e que a Secretária realmente deveria colocar a teoria em 
prática, buscando resolver o problema. Em questão de ordem, o 
vereador Claudio Vicente Vilar elogiou as palavras do ver. Franklin, e 



afirmou que se deveria descobrir onde estava o erro, pois não se poderia 
deixar que professores que trabalhavam havia vinte anos no município 
recebessem menos ou o mesmo que outros que entraram havia pouco 
tempo. Com a palavra, a vereadora Marina Pereira da Rocha 
agradeceu a presença das diretoras, dos professores, dos representantes 
da Klabin e da Cibrapel, grandes geradores de emprego do município, do 
Secretário de Cultura, e de Rodrigo Alcântara, um atleta que foi para fora 
do Brasil e trouxe uma medalha de ouro. Parabenizou a Secretaria de 
Ação Social pelas festas das crianças realizadas na última quarta-feira, na 
Vila Olímpia, na quinta-feira, em Parada Ideal, e na sexta-feira, no bairro 
Orindi. A seguir, informou aos professores que eles poderiam ficar 
tranqüilos, pois tudo que fosse a favor deles esta Casa aprovaria com 
rapidez, pois estavam do lado da classe. A vereadora lamentou ainda a 
tragédia que ocorreu, na semana passada, no Sertão, onde uma criança foi 
atingida por um disparo pelo primo quando brincavam com uma arma 
“soca-soca” e acabou falecendo, fazendo com que o povo atribuísse sua 
morte à demora para se chegar ao hospital por terem que fazer o retorno 
no pedágio. Marina destacou que, quando seu pai era vereador, a CRT 
tinha prometido que a pista lateral construída até o Parque Santa Eugênia 
iria até o Sertão, para facilitar essa ida e vinda dos moradores de lá, o que 
não foi feito, e sugeriu que a concessionária fosse convocada para prestar 
esclarecimentos nesta Casa. Com a palavra, o Sr. Presidente disse que, 
realmente, a CRT deveria ter feito a pista lateral até o Sertão, e que não 
entendia porque pararam no Parque Santa Eugênia. Esclareceu ainda que 
esta Casa já tinha entrado em contato com a CRT de informalmente, 
porém sem êxito, e que, por isso, oficiaria à mesma e, se necessário, a 
convocaria para uma audiência pública, como fizeram com a empresa 
Fontes da Serra. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério 
agradeceu a presença do Secretário de Cultura, sr. Mário Motta, cuja 
Secretaria também estava passando por dificuldades, e, por isso, pediu 
que os demais vereadores o ajudassem no que fosse possível. Destacou 
também a presença do atleta Rodrigo Alcântara, parabenizando-o pela 
conquista alcançada. Saudou também as professoras presentes e ressaltou 
que, assim com elas, estava em busca de uma conquista havia muitos 
anos e que acreditava que, desta vez, conseguiriam. A edil salientou que 
foram muitos anos de descaso com uma classe que sempre trabalhou 
muito pelo município. Disse ainda que a maioria ali presente fazia parte 
do primeiro concurso realizado no município, e que, portanto, sabiam as 
condições em que entravam nas salas de aula na época, e o quanto 
sofreram e caminharam. Rizê esclareceu que, por ser presidente da 
Comissão de Educação da Câmara, estava sempre na Secretaria de 
Educação, primeiramente, por considerar sua primeira casa, e, depois, 
por achar que a Secretária de Educação merecia todo o respeito, por ser 
uma pessoa séria, comprometida, e que sabia o que estava fazendo. 
Explicou ainda que o Plano de Cargos e Salário já havia sido aprovado, 
em 2009, e que o que a Câmara estava aguardando ser enviado pelo 
Executivo era a tabela, cuja aprovação não geraria ônus para o município, 
uma vez que seriam utilizados os sessenta porcento do FUNDEB, que era 



um direito dos profissionais e que seria o primeiro passo para um Plano 
de Cargos e Salários digno e para muitas outras conquistas. Elucidou 
ainda que em nenhum momento havia sido cogitada a não aprovação de 
tal tabela nesta Casa, pois todos os vereadores demonstravam um respeito 
muito grande pelos professores do município. Em seguida, parabenizou a 
todos os funcionários públicos do Município, destacando os da Secretaria 
de Ação Social, que realizaram eventos para as crianças do município, 
conforme citado pela vereadora Marina, os da Secretaria de Educação, 
que, devido a uma preocupação da Srª Cecília, Secretária, com o bom 
atendimento e funcionamento das escolas, estavam, naquele dia, 
participando de um curso no CIEP, os da Secretaria de Saúde, elogiando 
o Secretário Eliel Ramos e Dr. Mário, e os desta Câmara Municipal, 
agradecendo-os pela atenção e carinho para com ela. Por fim, afirmou 
que o vereador Franklin estava certo em suas palavras, pois apenas onze 
de noventa processos da Secretária de Educação foram resolvidos pelo 
Executivo, havendo, portanto, a necessidade de aumentar a velocidade 
dos trâmites, e disse compreender as críticas feitas pelos vereadores à Sr.ª 
Cecília, primeiramente, pelo fato de a mesma passar por dificuldades na 
sua pasta, o que ela, Rizê, sempre procurava explicar para os demais edis, 
e, depois, porque os vereadores não a conheciam tão bem quanto ela 
como o ser humano que merecia todo o respeito. Com a palavra, o Sr. 
Presidente disse entender o desabafo da vereadora Rizê e explicou que 
as cobranças feitas pelos demais vereadores à Secretaria de Educação se 
deviam ao anseio por resultados, mas que todos compreendiam as 
dificuldades que ela estava enfrentando. Parabenizou também ao atleta 
Rodrigo, cujas conquistas de uma medalha de ouro e outra de bronze 
levaram o nome de Guapimirim para além das fronteiras, e lhe desejou 
que estas fossem as primeiras de muitas conquistas que viriam. 
Comentou ainda que esteve no batizado do Abada Capoeira e que ficou 
feliz por ter podido fazer uso da palavra no evento, e afirmou que a 
capoeira não só era cultura, arte e esporte, mas também um mecanismo 
de socialização. O edil parabenizou o sr. Douglas, responsável pelo 
Abada Capoeira, o sr. Madson, responsável também por um grupo 
semelhante, e o Prefeito Marcos Aurélio, pelo incentivo dado a essas 
iniciativas. Em seguida, parabenizou os servidores públicos pelo seu dia, 
em especial os do Poder Legislativo Municipal, aos quais julgou 
imprescindíveis para o funcionamento da máquina pública. Parabenizou 
também aos policiais militares e lamentou o espancamento sofrido pelo 
Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Reynaldo Simões Rossi, 
Comandante da Região Central da Capital, em uma manifestação em São 
Paulo pela tarifa zero no transporte público e que criticava o governador 
Geraldo Alckmin, que terminou em quebra-quebra e muita violência. O 
edil ressaltou que, como defendia Max Weber, cabe ao Estado o uso 
legítimo da força, e não aos grupos extremistas que faziam uso da 
violência nas manifestações, pois isso atrapalha a democracia e as 
pessoas de bem de se manifestarem. Concluindo, agradeceu a presença 
das professoras e diretoras, e as convidou para que voltassem mais vezes 
para acompanhar de perto os trabalhos do Legislativo. Terminado o 



Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de 
Resolução n.o688/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Resolução n.o689/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Resolução n.o690/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica Municipal nº23/2013, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Emenda foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão. Pela Ordem, a vereadora Rizê requereu que os 
Projetos de Resoluções n.os 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722 e 723/13 fossem votados em 
regime de urgência e em bloco. Colocado em votação, o requerimento 
da vereadora foi aprovado por unanimidade.  Em pauta, Projetos de 
Resoluções: n.os 691, 692 e 693/13, de autoria da ver. Rizê; n.os 694, 695 
e 696/13, de autoria do ver. Fernando; n.os 697, 698 e 699/13, de autoria 
do ver. Alcione; n.os 700, 701 e 702/13, de autoria do ver. Osvaldo; n.os 
703, 704 e 705/13, de autoria da ver. Marina; n.os 706, 707 e 708/13, de 
autoria do ver. Rosalvo; n.os 709, 710 e 711/13, de autoria do ver. 
Cláudio; e n.os 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722 e 
723/13, de autoria do ver. André. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, os Projetos de Resoluções foram aprovados por unanimidade 
em única discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
encerrou a sessão quando eram onze horas e trinta e três 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. 


