
Ata da 35ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 21º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 03 de dezembro de 2013. 

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia três de dezembro de dois mil 
e treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-
se a Trigésima Quinta 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 as ausências dos 
vereadores Rosalvo de Vasconcellos Domingos e Franklin Adriano 
Pereira, a seguir informou que se encontravam à disposição desta Casa. A 
seguir, colocou em discussão a Ata da Trigésima Quarta Sessão 

Ordinária, realizada no dia vinte e seis 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: PROJETO DE LEI: - n.o 1014/13, de autoria da 
ver. Marina Pereira da Rocha; EMENDA: - Emenda Modificativa ao 

Proj. de Lei 1007-A, de autoria da ver. Rizê da silva Silvério; 
REQUERIMENTOS: - n.o 046/13, de autoria da ver. Rizê da silva 

Silvério; - n.o 047/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 

Domingos; INDICAÇÕES: - n.os
 935, 936, 937, 938, 939 e 940/13, de 

autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.o 941/13, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; - n.os

 942, 943, 944, 945 e 946/13, de autoria do 
ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.os

 947, 948 e 949/13, de autoria da ver. 
Marina Pereira da Rocha; COMUNICADO: - n.º CM260472/2013, do 
Ministério da Educação. Após, franqueou a palavra aos Senhores 
Vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Amaro Garcia fez um 
pedido ao Sr. Presidente e aos demais vereadores para que fossem 
instalados redutores de velocidade na “reta”, tendo em vista dois acidentes 
que ocorreram na via na noite anterior, um com um idoso e outro com um 
rapaz de aproximadamente trinta e dois anos. Com a palavra, o Sr. 
Presidente prometeu ao ver. Fernando que encaminharia seu pedido à 
Secretaria de Obras do Município. Com a palavra, o vereador Franklin 
Adriano Pereira declarou ser solidário ao Ver. Alcione na luta contra o 
descaso da Ampla em Guapimirim, e comentou que antes a energia faltava 
por causa de chuvas e tempestades, mas que, atualmente, faltava sem 
motivo algum. O vereador pediu a ajuda dos demais para que verificassem 
se a concessionária tinha autorização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e dos demais órgãos competentes para o corte de árvores que 
estava efetuando em Parada Modelo. Disse ainda que eles deveriam tomar 
uma postura rígida com relação à Ampla, pois o verão estava chegando, e, 
com isso, o aumento de casos de falta de energia, e sugeriu que fosse 
convocada a Diretoria da empresa antes do fim do período. A seguir, 
parabenizou o Esporte Clube Central pelo evento com o cantor Duduzinho, 
que, apesar dos responsáveis dizerem que estavam com tudo dentro da 
legalidade, infelizmente, postou em sua página no Facebook que furtaram 
seu boné, seu óculos e rasgaram sua roupa dentro do clube. Franklin 
Adriano disse que não conseguia ver tal clube adequado para realizar 



bailes funk, que, geralmente, traziam transtornos para o centro da cidade, e 
que averiguaria como foi conseguido o alvará e se existia laudo da 
Secretaria de Obras. Com a palavra, o Vereador Oswaldo São Pedro 

Pereira comentou que, em visita à sede da Ampla em Magé, o Diretor da 
unidade não teve a hombridade de atender os vereadores pessoalmente, 
mas apenas pelo interfone, o que muito os decepcionou, uma vez que 
foram buscar melhorias para Guapimirim. O edil salientou a necessidade 
de um carro de emergência para atender o município, e que a falta de 
energia elétrica facilitava a ocorrência de delitos. Após, parabenizou o 
Prefeito Marcos Aurélio pela parceria com o SENAI, uma Instituição de 
bandeira reconhecida no Brasil e no Exterior, que vinha capacitando 
jovens e adultos a pleitearem vagas de empregos locais e fora do 
município, e informou já ter havido a Diplomação da Turma de 
Computação e de Almoxarifes e que mais cento e cinquenta vagas seriam 
abertas. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o Prefeito Marcos 
Aurélio pela iniciativa de estar capacitando e qualificando os jovens para o 
mercado de trabalho, e declarou ele também iria fazer um Curso de 
Orçamento Público para se qualificar, visando atender melhor a população. 
Em relação à Ampla, criticou o descaso no atendimento aos Vereadores 
desta Casa, e afirmou que a empresa deveria ser convocada para prestar 
esclarecimentos. Com a palavra, o Vereador Alcione Barbosa Tavares 

explicou que os vereadores foram até a Ampla bem intencionados, 
tentando buscar uma solução para os munícipes, já que o serviço prestado 
por ela não estava sendo de boa qualidade, e que foi o Sr. Salvador que os 
atendeu pelo interfone. O parlamentar também defendeu a convocação da 
empresa através da Comissão de Defesa do Consumidor para, 
formalmente, cobrar por um serviço de qualidade. Por fim, parabenizou a 
todos os vereadores pelo trabalho feito durante o ano e pelo número de 
indicações feitas, que já era de novecentos e quarenta e nove, mas frisou 
que era necessário cobrar que essas indicações fossem atendidas. Em 
aparte, o Vereador Franklin Adriano Pereira informou que foi aprovada 
uma CPI contra a Ampla em Magé, e sugeriu que esta Casa fizesse o 
mesmo, se necessário. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério, 
em relação à Ampla, sugeriu que a Mesa Diretora entrasse em contato com 
a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), já que a empresa não 
queria atendê-los. Disse, a seguir, que estava muito satisfeita, assim como 
os demais professores, com a tabela de progressão funcional destes 
profissionais, que ficaram felizes ao receber seus pagamentos com o piso 
alterado e com a possibilidade de pedirem alteração para níveis mais 
elevados de acordo com o nível de ensino. Depois, declarou que faria mais 
um pedido de informações à Secretaria de Obras sobre a destinação do 
orçamento da pasta, já que não se viam reparos e obras sendo feitas, o que, 
inclusive, atrapalhou os planos da Secretária de Educação de reinaugurar 
uma escola durante as festividades de aniversário do Município. 
Concluindo, parabenizou esta Casa pelo trabalho feito no ano, que, a seu 
ver, não foi e nem estava sendo fácil, mas que, graças ao perfil adotado 
pelos atuais vereadores de estarem sempre “nas ruas” buscando por 
melhorias para o município, trouxe benefícios bem significativos, o que 
lhe dava a certeza de que iriam conquistar muito mais. Com a palavra, o 
Sr. Presidente parabenizou a Ver. Rizê pelas palavras, que, segundo ele, 



foi muito feliz ao citar o perfil que os vereadores resolveram adotar, de 
buscar a qualidade de vida através da parceria. André de Azeredo 
esclareceu que parceria não significava “fechar os olhos”, e que isso era 
evidenciado em requerimentos como o da Vereadora. Disse ainda que os 
vereadores, no intuito de ajudar o Prefeito a reorganizar o Executivo, 
estariam visitando todas as Secretarias, e que o Secretário de Governo e o 
Prefeito estavam tomando atitudes diferenciadas, já tendo exonerado o 
Chefe de Gabinete e feito uma reunião para cobrar dos Secretários 
Municipais que estes tomassem uma direção correta, ou, caso contrário, 
seriam também exonerados. O vereador declarou também ter ficado feliz e 
honrado por ter entrado para a história de Guapimirim com a aprovação da 
tabela de progressão dos professores incluída no Plano de Cargos e 
Salários da classe. Em seguida, registrou a presença do Biólogo 
Guilherme, da Secretaria de Meio Ambiente, seu amigo, a quem teceu 
elogios de ordem pessoal e profissional, e afirmou que o município só teve 
a ganhar com a chegada dele, que foi fundamental para que os projetos na 
área do meio ambiente estivessem sendo realizados, como também o seu 
Projeto de Lei que responsabiliza o município pelo cuidado de cães e 
gatos. O edil agradeceu ao sr. Guilherme pela ajuda na parte técnica que 
ele vinha dando a todos, destacando seu Projeto Emenda a LDO que cria a 
Coordenadoria de Bem Estar Animal. Destacou ainda o trabalho do sr. 
Guilherme nas escolas com os professores, um treinamento sobre os maus-
tratos a animais, a fim de reeducar os alunos com relação aos animais. Em 
Questão de Ordem, a vereadora Rizê da Silva Silvério pediu que o 
Requerimento 046/13, de sua autoria, no qual pedia informações sobre as 
despesas do 23º Aniversário do Município, fosse votado em regime de 
urgência. Com a palavra, o Sr. Presidente afirmou que era preciso ajudar 
o Prefeito na administração do Município, pois havia várias informações e 
denúncias de irregularidades da Secretaria de Turismo neste evento, e que, 
por isso, averiguariam o uso dos recursos financeiros. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei 

n.o1007/13 (P.P.A.), de autoria do Poder Executivo. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Emenda Modificativa ao 

Proj Lei 1007-A (L.O.A.), de autoria da ver. Rizê da Silva Silvério. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a Emenda foi aprovada por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº1007-A 

(L.O.A.), de autoria do Poder Executivo. 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 pela ver. Rizê 

para votação do Requerimento nº046/13, de sua autoria. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado 
por unanimidade. Em pauta, requerimento n.o046/13, de autoria da ver. 
Rizê da Silva Silvério. 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 treze 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. 



 


