
Ata da 32ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 21º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 12 de novembro de 2013. 

Às onze horas e cinco minutos do dia doze de novembro de dois mil e 
treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se 
a Trigésima Segunda Sessão Ordinária no Segundo Período do Vigésimo 

Primeiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. Dando 
início à reunião, 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 Trigésima Primeira Sessão 
Ordinária, realizada no dia cinco de novembro 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: REQUERIMENTOS: - n.o 043/13, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; INDICAÇÕES: - n.os 918, 919, 920 e 
921/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os 922, 923, 924 
e 925/13, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os 926, 927, 
928, 929 e 930/13, de autoria da ver. Marina Pereira da Rocha. Após, 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o vereador 
Osvaldo São Pedro Pereira parabenizou o Secretário de Saúde, Sr. Eliel, 
o Dr. Mário, e toda sua equipe, por mais uma cirurgia bem sucedida no 
Hospital Municipal. O edil ressaltou que a família do paciente estava 
muito preocupada, mas que ele foi muito bem atendido, devendo-se, assim, 
valorizar o trabalho vinha sendo feito na Secretaria de Saúde e no 
Hospital. Com a palavra, Sr. Presidente afirmou que o centro cirúrgico 
do hospital local, cujo índice de infecção hospitalar era de zero nos últimos 
anos, era uma referência na região. Com a palavra, o vereador Franklin 
Adriano Pereira informou, e pediu a todos que divulgassem, que a 
Secretaria de Cultura, em parceria com o SENAI, estava promovendo 
vários cursos no município, como o Curso de Petróleo e Gás, e que os 
interessados deveriam ter a idade mínima de dezesseis anos e o ensino 
médio completo. O parlamentar lamentou ainda o incêndio ocorrido no 
Lar Criança Feliz, instituição que atendia várias crianças e adolescentes 
em Guapimirim, e destacou o brilhante serviço prestado pelo SGT PM 
Zago e pelo CB PM Fuly, que foram os primeiros a chegar ao local e 
puderam salvar mais de dez crianças, evitando assim que acontecesse um 
mal maior. O edil requereu, com urgência, Moções de Aplausos para os 
dois policiais militares, cuja categoria profissional era sempre alvo de 
muitas críticas, não se valorizando, muitas vezes, o bom trabalho que era 
feito. Quanto à Saúde, frisou que, devido à melhora, pessoas de outros 
municípios procuravam atendimento em Guapimirim, e os vereadores 
acabaram ficando com menos trabalho, devido a pouca procura da 
população por eles para resolver problemas no hospital. Com a palavra, o 
Sr. Presidente concordou que a Saúde no município havia melhorado, e 
afirmou que as Moções para os dois policiais eram merecidas, pois os 
julgava bons policias, com os quais já havia trabalhado, e que foram 
abençoados por Deus para estarem passando no local do incêndio e 



evitarem um mal maior. Com a palavra, o vereador Cláudio Vicente 
Vilar agradeceu o Secretário de Saúde Eliel Ramos, por tê-lo atendido às 
vinte e uma horas, ainda trabalhando, e ter resolvido o seu problema. O 
edil concordou com ver. Franklin no que diz respeito à diminuição da 
procura da população por eles para resolver problemas no Hospital. 
Parabenizou ainda o Secretário de Governo, sr. Ricardo, pelo excelente 
trabalho que vinha realizando, e informou ter conversado com o mesmo, 
no dia anterior, sobre a possibilidade de, juntos, tratarem da busca de 
soluções para os buracos nas vias da cidade com o Secretário de Obras. 
Com a palavra, o Sr. Presidente disse que também esteve no dia anterior, 
na companhia da vereadora Marina, no Gabinete do Secretário de 
Governo, que lhes informou que em dez dias o problema dos buracos na 
cidade seria resolvido. Com a palavra, a vereadora Marina Pereira da 
Rocha disse que a Saúde havia se desenvolvido, e que, fazia muito tempo, 
seu telefone não tocava mais de madrugada, o que antes acontecia com 
frequência. A parlamentar parabenizou o Secretário de Saúde Eliel Ramos 
e sua equipe pelo trabalho que vinham realizando. Discorreu, a seguir, 
sobre sua visita à Escola Municipal Marcionílio Ignácio, colocando em 
prática seu projeto “Blitz nas Escolas”, devido a uma denúncia de que as 
crianças estariam sem água. A vereadora ressaltou que foi muito bem 
atendida pela Diretora, que lhe explicou que, realmente, o Colégio estava 
sem água devido à bomba de água que estava queimada, e que já havia 
sido consertada, mas que as crianças não ficaram sem água, pois havia 
galões extras de água filtrada disponíveis para uso. Comentou ainda sobre 
o incêndio no Lar Criança Feliz, próximo à sua residência. Esclareceu que, 
no momento do incêndio, não estava em casa, mas que se dirigiu até o 
local assim que ficou sabendo. Disse também que não poderia deixar de 
parabenizar, além dos policiais que ajudaram no socorro às vítimas, a 
Secretaria de Ação Social, cujos funcionários, rapidamente, chegaram ao 
local, assim como o Conselheiro Tutelar Daniel. Em aparte, o ver. 
Cláudio Vicente Vilar informou que o Sr. Marcos, da empresa Fontes da 
Serra, se prontificou a ajudar o Lar Criança Feliz no que eles estivessem 
precisando. Com a palavra, o Sr. Presidente disse que esteve no local no 
sábado e no dia anterior, e que, com certeza, precisariam de ajuda. 
Ressaltou que aquele era o momento de deixar a rivalidade de lado e 
colocar em prática a caridade e o amor ao próximo, tentando ajudar da 
melhor forma possível. O edil parabenizou a empresa Fontes da Serra pela 
disposição, e elogiou a Ver. Marina pelo seu empenho e dedicação ao 
trabalho. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério disse ser 
solidária ao problema ocorrido no Lar Criança Feliz, e que, inclusive, 
acompanhou uma criança da Instituição, agradecendo também aos 
policiais pela ajuda. Disse ainda que era necessário dar uma maior atenção 
a essas Instituições que estão no município, se possível, estando sempre 
por perto, auxiliando e orientando. Afirmou também que deveria existir no 
município um Abrigo Municipal, e que todos deveriam e precisavam lutar 
e perseguir essa conquista. Em seguida, parabenizou o Secretário de 
Saúde, sr. Eliel, por estar sempre presente e solidário, atendendo as 
pessoas e resolvendo os problemas, mas atentou também para a 
necessidade de apresentação do Relatório Quadrimestral da Saúde. Disse 



ainda que, em visita ao Hospital, pôde observar uma grande quantidade de 
idosos sendo atendidos por causa do excesso de calor, e percebeu que o 
sistema de refrigeração do Hospital estava precisando ser melhorado 
imediatamente devido às altas temperaturas da estação. Rizê pediu também 
que se procurasse ver as condições das escolas e creches nesse calor, pois 
as crianças e professores estavam sofrendo demais, e comentou ter 
informações de que a Secretaria de Educação já havia adquirido alguns 
ventiladores, e que o processo de aquisição de condicionadores de ar já 
estava na Prefeitura, sendo necessário, porém, acelerar esses processos e as 
instalações dos ventiladores. A seguir, informou que o Secretário de 
Governo havia lhe prometido que, até a quinta-feira daquela semana, 
enviaria a esta Casa a tabela de progressão funcional dos profissionais de 
Educação. Agradeceu ainda a Secretária de Educação, sr.ª Cecília, por tê-la 
convidado para participar do Fórum da ONDINE, de Formação de 
Gestores Municipais, que ocorreu de quarta a sexta-feira, o que a deixou 
envaidecida por se tratar de um evento a nível nacional, onde pôde ver que 
a Secretária era eternizada e reconhecida. Após, fez um apelo em relação à 
coleta do lixo no Parque Nossa Senhora D`Ajuda, nas ruas 15, 16, 18, 51 e 
46, onde a população já estava acostumada com o trabalho que ocorria de 
quinze em quinze dias, pois a deficiência da coleta estava causando um 
grande acúmulo de lixo. A vereadora destacou já ter feito outra indicação 
em relação à limpeza do bairro Jardim Santo Amaro, que estava com 
problemas também, e deixou um alerta para que essas mesmas deficiências 
que sempre eram relatadas fossem sanadas no ano vindouro. Em aparte, o 
ver. Osvaldo reforçou o pedido da vereadora Rizê, e disse que não se deve 
atentar somente para deficiências como a falta de ventiladores e de 
condicionadores de ar, mas também com a questão do espaço físico das 
creches e escolas, pois com um número de crianças e profissionais dentro 
de um espaço reduzido, e com temperaturas elevadas, ficava impossível 
trabalhar. Ressaltou que o ano estava se findando e que era necessário se 
verem mais resultados, principalmente na área da educação, atuando com 
mais carinho e agilidade. Continuando, a vereadora Rizê afirmou ser um 
grande desafio para a educação do município deixar um patrimônio físico 
para a posteridade, com um grande número de escolas e creches em 
prédios próprios. Frisou também que a educação infantil deveria ser vista 
com um olhar muito crítico e maior atenção, com os melhores prédios e 
profissionais, e informou que, brevemente, haveria um concurso para 
admissão de professores com carga horária de quarenta horas semanais, a 
fim de se evitar a troca de profissionais durante o dia. Em aparte, o 
Vereador Alcione Barbosa Tavares pediu a vereadora Rizê que 
solicitasse à Secretária de Educação a colocação de um mastro da Bandeira 
e a construção de uma quadra de esportes e lazer na Escola Nelson Costa 
Mello, no Segundo Distrito. Com a palavra, o sr. Presidente afirmou que 
a base de uma sociedade mais justa e igualitária estava na educação, que, 
portanto, deveria ser vista de forma diferenciada. O edil informou que o 
processo licitatório para a aquisição de condicionadores de ar para as 
escolas já estava em andamento, e que acreditava que, ainda neste ano ou, 
no máximo, no próximo período letivo, já estariam instalados. André de 
Azeredo comentou ainda que, assim como as escolas, o Hospital 



Municipal também passava por problemas de climatização, e que isto 
também já estava sendo analisado pelo Executivo, tendo em vista o 
desconforto trazido pelo calor para pacientes e acompanhantes. Terminado 
o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o1011/13, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o1012/13, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira 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 segunda discussão. Em 
pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Franklin para votação de seu 
requerimento de Moções de Aplausos para o SGT PM Carlos Henrique 

Lopes Zago e para o CB PM Leonardo Cláudio Fuly. Não havendo mais 
quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado 
por unanimidade. Em pauta, Moções de Aplausos para o SGT PM Carlos 

Henrique Lopes Zago e para o CB PM Leonardo Cláudio Fuly, de autoria 
do ver. Franklin Adriano. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da 
palavra, as Moções de Aplausos foram aprovadas por unanimidade. Ato 
contínuo, o sr. Presidente procedeu à leitura da convocação, datada de 5 
de novembro de 2013, dos Senhores Vereadores para a eleição de 
renovação da Mesa Diretora desta Casa para o biênio 2015-2016, tendo 
sido registrada a Chapa nº1, composta pelos vereadores André de 
Azeredo Dias (PPS) como PRESIDENTE, Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos (PPS), VICE-PRESIDENTE, Rizê da Silva Silvério 
(PMDB), PRIMEIRO SECRETÁRIO, Marina Pereira da Rocha (PT 
do B), SEGUNDO SECRETÁRIO, Cláudio Vicente Vilar (PPS), 
PRIMEIRO SUPLENTE, e Alcione Barbosa Tavares (PSDC), 
SEGUNDO SUPLENTE. Não havendo a apresentação de nenhuma outra 
chapa, o sr. Presidente deliberou ao Plenário a votação da Chapa nº1, que 
ocorreu como segue: Fernando Amaro Garcia (PSDC) votou SIM pela 
eleição da Chapa nº.1; Osvaldo São Pedro Pereira (PMDB) votou SIM 
pela eleição da Chapa nº.1; Franklin Adriano Pereira (PRP) votou SIM 
pela eleição da Chapa nº.1; Alcione Barbosa Tavares (PSDC) votou SIM 
pela eleição da Chapa nº.1; Rosalvo de Vasconcellos Domingos (PPS) 
votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; Cláudio Vicente Vilar (PPS) 
votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; Marina Pereira da Rocha (PT do 
B) votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; Rizê da Silva Silvério (PMDB) 
votou SIM pela eleição da Chapa nº.1; André de Azeredo Dias (PPS) 
votou SIM pela eleição da Chapa nº.1. Após a votação, o sr. Presidente 
declarou a Chapa nº.1 eleita por unanimidade para o biênio 2015-2016. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão 
quando eram onze horas e quarenta 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. 


