
Ata da 36ª Sessão Ordinária no 2º Período 

do 21º Ano Legislativo da Câmara 

Municipal de Guapimirim, realizada no 

dia 10 de dezembro de 2013. 

Às onze horas e dezesseis minutos do dia dez de dezembro de dois mil e 

treze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se 

a Trigésima Sexta 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 Quinta Sessão 

Ordinária, realizada no dia três de dezembro 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: OFÍCIO: - GP n.
o
 168/13, do Poder Executivo; 

PROJETOS DE LEIS: - n.
o
 1015, 1016 e 1017/13, de autoria do Poder 

Executivo; INDICAÇÕES: - n.
os

 950, 951 e 952/13, de autoria do ver. 

Franklin Adriano Pereira; - n.
os

 953, 954, 955 e 956/13, de autoria do 

ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.
os

 957, 958, 959, 960 e 961/13, de 

autoria da ver. Rizê da Silva Silvério. Após, franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores. Com a palavra, o vereador Fernando Amaro 

Garcia questionou o fato de as indicações dos vereadores não serem 

atendidas, e salientou que recebia muitas cobranças da população nas ruas. 

Com a palavra, o Sr. Presidente concordou com o ver. Fernando e frisou 

que a Secretaria de Obras estava tendo dificuldades na execução do seu 

trabalho, mas que entendia que, com as mudanças que estavam ocorrendo 

no Executivo e o posicionamento do Prefeito Marcos Aurélio, coisas boas 

viriam e as indicações seriam atendidas. Com a palavra, o vereador 

Oswaldo Pereira declarou que também estava recebendo muitas 

reclamações da população, e adicionou que foram feitas novecentas e 

setenta indicações pelos vereadores que não foram atendidas até aquele 

momento. Disse ainda que entendia o fato de o Governo estar passando 

por um momento de transição, porém eles tinham que fazer o papel deles 

de vereadores. Agradeceu a cada vereador e funcionário que recebeu a ele 

e ao ver. Fernando com carinho nos quatro meses de mandato que se 

passaram, e reafirmou que eles queriam fazer o melhor pela cidade. 

Agradeceu também ao Sr. Presidente, que em sua primeira conversa com 

ele lhe disse que o mandato de vereador era surpreendente, pois a cada dia 

se aprendia mais, o que, segundo ele, estava sendo comprovado. 

Parabenizou ainda a Secretaria de Educação pelo Primeiro Seminário de 

Alfabetização, realizado no sábado, no CIEP, no qual teve a oportunidade 

de conhecer as técnicas que os professores estavam utilizando para 

alfabetizar as crianças, se surpreendendo com a apresentação de cada 

professor, como a Sandrinha, que estava de parabéns pela coordenação do 

Projeto PINAC, assim como toda a Secretaria de Educação. Com a 

palavra, o Sr. Presidente disse que se sentia feliz por ter recebido o Ver. 

Oswaldo e o Ver. Fernando, salientando que ambos estavam sendo 

parceiros, parte da família, e não só companheiros de trabalho. Em relação 



ao Governo, disse entender que o pacto de governabilidade não isentava a 

responsabilidade do vereador, do seu trabalho deliberativo, de fiscalizador 

e de legislador, e que, por isso, deveriam cobrar do Prefeito e das 

Secretarias que fossem executadas as indicações e os projetos que essa 

Casa vinha propondo no decorrer do ano. Com a palavra, o vereador 

Franklin Adriano Pereira discorreu sobre Nelson Mandela, afirmando 

ter se tratado de um líder e um guerreiro internacional que lutou por causas 

humanitárias, como liberdade, justiça, democracia e igualdade entre todos 

os seres humanos, que não guardou mágoa ou raiva, e perdoou os que o 

feriram, e que ele, ver. Franklin, como um simples vereador de 

Guapimirim e um chefe de família, sonhava que um dia todos os cidadãos 

não fossem julgados pela classe social ou pela cor da sua pele, mas sim 

pelo caráter. O edil frisou que na Sessão Plenária não conseguiram tudo 

que almejavam, como algumas indicações que não foram realizadas, mas 

que isso fazia parte e o povo tinha que entender as dificuldades que só 

quem estava à frente do Governo tinha conhecimento das dimensões. 

Disse ainda que os parlamentares estavam fiscalizando, e que se alguém 

quisesse acompanhar todo o seu trabalho poderia fazê-lo através do site da 

Câmara ou de sua página pessoal no Facebook, onde iriam encontrar as 

leis aprovadas por esta Casa e sancionadas pelo Prefeito, e suas indicações, 

muitas delas concretizadas com louvor. Por fim, informou que o seu 

gabinete estava aberto para atender o público e desejou a todos um Feliz 

Natal e um próspero Ano Novo. Com a palavra, o Sr. Presidente disse que 

o Ver. Franklin foi feliz ao citar as dificuldades do trabalho do vereador, 

pois no dia anterior ele teve o prazer de participar de um Seminário sobre 

Capacitação e Orçamento Público, no Rio de Janeiro, das oito da manhã às 

seis da tarde, buscando um pouco mais conhecimento para acrescentar ao 

seu trabalho como Vereador e Presidente desta Casa. André de Azeredo 

citou que um dos questionamentos que houve no Seminário foi sobre a 

dificuldade do mandato parlamentar, pois só quem vivia a experiência 

tomava conhecimento das dificuldades, como, por exemplo, fazer com que 

suas Emendas, Projetos de Lei e Indicações fossem colocadas em prática. 

Salientou ainda que acompanhava o empenho de cada vereador desta Casa, 

e que entendia que a população estava muito bem representada por eles, 

aos quais parabenizou pelo trabalho que vinham realizando, que lhe dava a 

certeza de que nos próximos três anos de mandato, mesmo com todas as 

dificuldades, iriam alcançar muitas conquistas. Com a palavra, o vereador 

Alcione Barbosa Tavares lamentou o incêndio ocorrido na Fazenda 

Esperança, semelhante ao que ocorreu no Lar Criança Feliz, e agradeceu a 

Secretaria de Ação Social, na pessoa da Srª. Vanilda, por ter acolhido as 

pessoas, dando transporte e o suporte necessário, e à TVERDE por 

também ter ajudado, assim como a todos que estiveram no local e 

ajudaram de alguma forma. O edil destacou que a TVERDE estava 

levantando fundos para recuperar a Fazenda Esperança, que já atendeu 

mais de noventa pessoas com problemas com drogas e álcool, e que, 

naquele momento, estava precisando de ajuda, e, por isso, pediu aos 

demais vereadores que ajudassem. Em seguida, sugeriu que os vereadores 

fossem conversar com o Comandante do 34º Batalhão de P.M. sobre o 

aumento do número de assaltos a comércios e casas, bem como do tráfico 



de drogas no município, de onde algumas viaturas foram retiradas pelo 

Comandante anterior, sob a alegação de que havia um baixo número de 

registro de ocorrências. O edil falou também sobre a importância da 

implantação de um sistema de monitoramento por câmeras no município 

para auxiliar o combate ao crime. A seguir, voltou a falar de sua 

indignação com a concessionária de energia elétrica Ampla, pois o bairro 

Areal estava há quatro dias sem luz, e, ainda assim, um carro da empresa 

estava lá para realizar um corte de energia. Alcione voltou a sugerir que se 

tomassem medidas mais enérgicas com a Ampla, através da C.D.C. desta 

Casa. Disse também ter sido procurado por moradores dos bairros Parque 

São Silvestre, Parque das Águas e Espinhaço, pois a CRT fez a duplicação 

da Rodovia, mas esqueceu dos pontos de ônibus, e a Polícia Rodoviária 

Federal estava multando os ônibus que paravam na pista para o embarque 

e o desembarque de passageiros, demonstrando falta de planejamento da 

concessionária. O parlamentar salientou que a reunião que houve com os 

vereadores na CRT foi muito boa, mas que havia mais um problema para 

resolver. Concluindo, agradeceu ao público presente e a todos que 

acompanhavam seu trabalho. Com a palavra, o Sr. Presidente comentou 

que a reunião com a CRT se deu na sede da empresa com o Diretor José 

Luís, na qual a empresa propôs fazer um retorno em Parada Ideal, de modo 

que quem estivesse no sentido Rio de Janeiro não precisaria mais ir a 

Parada Modelo para ter acesso ao Sertão. O vereador disse ter saído muito 

satisfeito da reunião, mas que, infelizmente, iam se descobrindo outros 

ajustes a serem feitos, e que, talvez, tenha faltado planejamento para a 

construção de pontos de ônibus, pois a terceira faixa na Serra ficou muito 

boa, dando tranquilidade e conforto, e evitando acidentes nas 

ultrapassagens. O parlamentar afirmou que oficiaria à CRT reivindicando a 

construção de pontos de ônibus próximos a Rodovia para que a população 

fosse devidamente atendida. A seguir, lembrou a todos que ele estava 

como vereador, mas que sua profissão era Policial Militar, e que já teve o 

prazer de conhecer o novo Comandante do 34º Batalhão, um homem, a seu 

ver, comprometido com a segurança pública. Destacou ainda que, com a 

vinda da COMPERJ e o crescimento do município, os problemas e a 

violência passaram a assolar a cidade, e que, por isso, já indicou, bem 

como fez uma emenda a LDO sobre a criação da Secretaria de Segurança 

do município e a implantação de um sistema de monitoramento por 

câmeras, para dar uma resposta mais eficaz a ações delituosas. Comentou 

ainda que o incêndio ocorrido na Fazenda Esperança o entristeceu muito, e 

afirmou se tratar de um projeto ao qual os moradores de Guapimirim 

deveriam dar mais importância, pelo fato de o mesmo existir no mundo 

todo e, no Brasil, haver apenas três ou quatro municípios agraciados por 

ele. Com a palavra, o vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos 

agradeceu aos demais vereadores por aprovarem seu requerimento, feito à 

Secretaria de Turismo, pela extinção dos camarotes em festas municipais, 

dando, desta forma, igualdade a todos os participantes. Com a palavra, o 

Sr. Presidente concordou com os termos do requerimento do ver. Rosalvo, 

pois os edis foram eleitos pelo povo e, portanto, têm que estar junto dele. 

Com a palavra, o vereador Cláudio Vicente Vilar agradeceu ao 

Secretário de Obras por ter atendido sua solicitação ao fazer a mudança de 



local de um quebra-molas e a operação tapa-buracos nas proximidades da 

Creche Nelson Carneiro, se comprometendo ainda a fazer o mesmo no 

bairro Jardim Guapimirim, dando, assim, indícios de que os problemas 

vividos neste ano seriam menores no ano vindouro. Parabenizou ainda o 

Prefeito Marcos Aurélio por ter nomeado o sr. Eliel Ramos como 

Secretário de Saúde, pois este vinha se mostrando solícito, atendendo 

sempre as ligações dos vereadores, o que muito os tranqüilizava.  

Agradeceu também ao público presente, ao Sr. Manoel Figueiredo e ao Sr. 

Théo, que, a seu ver, não tinham intenção de atrapalhar, mas sim de ajudar 

a enxergar “coisas boas” para o município, e desejou a todos um Feliz 

Natal e um Ano Novo de muita paz e saúde. Com a palavra, o Sr. 

Presidente disse que o nobre Edil foi muito feliz ao citar o Secretário de 

Saúde, pois ele realmente vinha fazendo um trabalho diferenciado na 

saúde, que antes vinha se arrastando, como em todo país, e com a 

dificuldade por ser referência na região e, por isso, os municípios vizinhos 

passarem a usar o nosso hospital, o Secretário teve uma habilidade muito 

grande e comprometimento, levando seu gabinete para dentro do hospital, 

onde passou a ter contato com a realidade do município. Agradeceu 

também àqueles que sempre acompanhavam as sessões plenárias, como o 

Sr. Manoel Figueiredo, por que tinha uma admiração muito grande, e que 

vinha acompanhando durante todo o ano o trabalho desta Casa, com ações 

propositivas, mostrando os problemas e buscando soluções, diferentemente 

de outros que não eram capazes de, por exemplo, nas redes sociais, 

parabenizar a Câmara pelas conquistas alcançadas, como o Plano de 

Cargos e Salários, entre outras. Com a palavra, a Vereadora Marina 

Pereira da Rocha disse estar muito feliz por poder conviver com os 

demais edis, aos quais parabenizou pelo trabalho, e ressaltou que aquele 

não era o último dia de trabalho no ano, mas apenas a última Sessão 

Legislativa. Salientou ainda que houve muitas lutas e algumas vitórias, 

dentre elas, a inauguração do segundo andar do Hospital, onde o povo 

ganhou com o aumento do número de leitos, e o Plano de Cargos e 

Salários do Professores. Agradeceu também a todo o público que 

acompanhou o seu trabalho, como o Sr. Manoel Figueiredo, com suas 

opiniões construtivas. Por fim, desejou a todos um Feliz Natal e que o ano 

de dois mil e quatorze fosse de grandes vitórias. Em aparte, o vereador 

Claudio Vicente Vilar agradeceu o convite para visitar a empresa 

BELOV, onde havia muitas pessoas do município trabalhando, o que, ao 

ver, tornou seu dia muito gratificante. Em aparte, o vereador Oswaldo 

Pereira parabenizou a estrutura da empresa BELOV que possibilitou a 

geração de empregos para o município. Acerca do Secretário Eliel Ramos, 

disse que mesmo no momento de lazer ele estava preocupado e 

trabalhando pela Saúde do Município. Com a palavra, o Sr. Presidente 

destacou também a estrutura da empresa BELOV e ressaltou que a visita 

acrescentou na vida deles como empresários, enxergando a grandiosidade 

daquele projeto, que aproveitou a mão-de-obra do município. Informou 

ainda que, segundo o Secretário de Governo, no próximo ano haveria outra 

empresa grande no município. Com a palavra, a Vereadora Rizê da Silva 

Silvério disse estar triste com o que ocorreu com a Fazenda Esperança, 

cuja perda foi maior do que no Lar Criança Feliz. A seguir, parabenizou o 



Ver. Magal por ter sido atendido pelo Secretário de Obras, a seu ver, um 

grande feito. Disse ter conversado com o Secretário de Governo e com o 

Prefeito, que prometeram que o próximo ano seria diferente, com uma 

maior atuação da Secretaria de Obras. A vereadora salientou a necessidade 

de uma real parceria entre o Secretário de Obras e a Secretária de 

Educação a fim de que os prédios das escolas municipais tivessem 

instalações decentes para o ano letivo de dois mil e quatorze, ao contrário 

do que aconteceu em dois mil e treze. Reclamou também dos serviços que 

eram realizados no Segundo Distrito que, ao invés de melhorarem, 

pioraram, com ruas sem coleta de lixo e sem iluminação. Parabenizou a 

Secretaria de Educação pela realização do Seminário de Alfabetização, e 

ressaltou que os professores alfabetizadores precisavam ser valorizados 

por serem a base de tudo e o alicerce desse país. Comentou sobre o 

PNAIC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, cuja meta era 

que toda criança fosse completamente alfabetizada até os oito anos de 

idade. Parabenizou a Secretaria de Educação também pelo sucesso do 

Projeto de Incentivo à Leitura, em especial as Coordenadoras Soninha e 

Sandrinha, aos professores de leitura, e toda a equipe da Secretaria de 

Educação. A edil disse que não podia divulgar o nome da criança premiada 

no projeto, pois ela e a escola ainda não sabiam, mas deixou registrado que 

a criança vencedora leu cento e oito livros durante o ano, apesar de na casa 

dela não ter energia elétrica, fazendo com que ela lesse durante a noite sob 

a luz da lamparina.  Parabenizou o Secretário de Saúde, pois, do seu ponto 

de vista, não existiam palavras para a atuação do sr. Eliel, uma vez que o 

número de ligações que ela recebia para resolver problemas relacionados à 

Saúde cessaram. Agradeceu também pelo suporte que ele estava dando ao 

Segundo Distrito, que recebeu o terceiro motorista de ambulância, dando 

alívio aos outros dois motoristas que estavam sobrecarregados. Destacou 

ainda a importância da inauguração da segunda ala no segundo andar do 

Hospital e desejou ao Secretário de Saúde um ótimo ano. Agradeceu e 

parabenizou ainda ao Secretário de Meio Ambiente, Fernando Saraiva, 

que, com quase nenhum recurso, vinha equipando a Secretaria de Meio 

Ambiente, com muito esforço, inclusive com os processos de 

compensação, nada exacerbado, com saberia, habilidade e competência. 

Agradeceu também ao Secretário de Governo, que sempre escutava os 

vereadores, assim como ao Prefeito Marcos Aurélio Dias, pela parceria. A 

parlamentar deu as boas-vindas ao novo Chefe de Gabinete do Executivo, 

Sr. Rodrigo, que vinha despachando junto ao Prefeito todos aqueles 

processos que estavam parados no Gabinete, e lamentou que a substituição 

tenha ocorrido somente no final do ano. Agradeceu também ao Secretário 

de Cultura, sr. Mauro Motta, e ao Sr. Adriano Ramirez, que realizaram, no 

último final de semana, no Centro Cultural, o Festival de Cenas em 

Guapimirim, que estava lotado, comprovando que os munícipes gostam de 

teatro e o querem como atividade cultural. Ressaltou ainda que confia no 

Governo e que, por isso, faz parte dele, apesar de receber várias críticas na 

rua em relação a essa parceria e a simbiose que eles têm. Parabenizou 

ainda a todos os vereadores pelo trabalho e os agradeceu pela aprovação da 

tabela dos professores, que ficaram extremamente felizes com a conquista. 

Agradeceu ao seu marido e a sua mãe, Dona Lenir, que a acompanhavam 



nessa caminhada e sofriam junto com ela. Agradeceu também a todos que 

a acompanhavam e entendiam a dificuldade do trabalho de um vereador, 

em especial, o Sr. Toninho, assim como a todos os funcionários desta 

Casa. Por fim, desejou a todos um feliz natal, extensivo a todos os seus 

familiares. Com a palavra, o Sr. Presidente deu boas-vindas ao novo 

Chefe de Gabinete da Prefeitura, que, a seu ver, no próximo ano, agilizaria 

o setor onde os processos ficavam parados com o antecessor, que 

trabalhava uma vez na semana somente, diferentemente dos vereadores e 

outros funcionários que trabalhavam todos os dias. O edil declarou que 

estava muito feliz por fazer parte desta Casa, uma Câmara totalmente 

diferenciada, em que todos os vereadores vinham trabalhando pela 

população, se dedicando, com comprometimento, e por poder fazer parte 

da vida deles também, convivendo como uma família e acompanhando a 

trajetória pessoal de cada. Em seguida, declarou que ampliaria a 

transparência dos trabalhos legislativos, exibindo as reuniões plenárias e 

das Comissões em vídeo através do site oficial da Câmara e/ou por 

televisão, buscando, assim, aproximar a população do trabalho do 

vereador. Agradeceu também pela paciência que os outros tinham com ele, 

pois, às vezes, ele também errava, por ser um ser humano, e pelo apoio 

recebido para conduzir esta Casa, pois sozinho não conseguiria, como já 

ocorreu anteriormente, quando o Presidente tentou conduzir esta Casa 

sozinho e acabou “caindo por terra”. Agradeceu ainda ao Prefeito Marcos 

Aurélio por ter atendido suas reivindicações e pela receptividade para com 

os vereadores, e frisou que a proximidade dele com o Legislativo vinha 

aumentando a cada dia, e, com isso, quem tinha a ganhar era a população. 

Agradeceu também aos Secretários, em especial ao Secretário de Governo, 

Ricardo Almeida, pela habilidade com que ele conduzia a parte política e 

por ajudar no trabalho desta Casa. Parabenizou o Secretário de Cultura, 

Mauro Motta, que estava procurando desenvolver a parte cultural do 

município, apesar de ter trabalhado com um orçamento muito reduzido, 

mas que, em dois mil e quatorze, seria maior, para que ele pudesse 

trabalhar mais e com ainda mais qualidade. Parabenizou também o 

Secretário de Meio Ambiente, que, mesmo com todas as dificuldades, 

estava os atendendo e desenvolvendo os seus projetos, em especial, o do 

trato de cães e gatos e da Coordenadoria do Bem-estar Animal, projeto ao 

qual ele abraçou junto com seu amigo Guilherme, e que, inclusive, já teria 

um carro disponível para, a partir do ano vindouro, atender todos os 

bairros do município. Agradeceu ainda aos funcionários desta Casa, que 

faziam com que tudo acontecesse e que já faziam parte do patrimônio da 

Câmara Municipal de Guapimirim, o ajudando muito na condução da 

mesma na parte técnica, fundamental para que o trabalho possa ser feito de 

forma correta. Concluindo, agradeceu a presença de todos e desejou um 

Natal de paz, harmonia e, acima de tudo, amor ao próximo durante todo o 

ano de dois mil e quatorze. Terminado o Expediente, deu-se início à 

ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei n.
o
1007/13 (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 segunda 

discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº 1007-A (L.O.A.), de autoria do 

Poder Executivo, com Nova Redação após Emenda Modificativa, de 



autoria da ver. Rizê da Silva Silvério, aprovada em 03/12/2013. 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.
o
1014/13, de autoria da vereadora Marina Pereira da Rocha. Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, pedido de 

urgência feito pelo Poder Executivo, através do ofício nº168/13, para 

votação do Projeto de Lei nº1016/13, de sua autoria. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 

unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo 

para votação do Projeto de Lei nº1015/13, de sua autoria. Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado 

por unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 

Executivo para votação do Projeto de Lei nº1017/13, de sua autoria. Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 

aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei n.
o
1015/13, de 

autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 

discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.
o
1016/13, de autoria do Poder 

Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 

Projeto de Lei n.
o
1017/13, de autoria do Poder Executivo. Em pauta, 

Requerimento n.
o
047/13, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 

Domingos. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 

Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 

aprovado por unanimidade em única discussão. Nada mais havendo a ser 

tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram doze horas e 

trinta e sete 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. 



 


