
Ata da 1ª Sessão Ordinária no 1º Período 
do 22º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 18 de fevereiro de 2014. 

Às onze horas e dezesseis minutos do dia dezoito de fevereiro de dois mil 
e quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Primeira Sessão Ordinária no Primeiro Período do Vigésimo 

Segundo 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 Terceira Sessão Extraordinária do 
21º Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim, realizada no dia 
16 de dezembro de 2013. 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 025/2014, do 
Poder Executivo; - nº 038/2014, da Secretaria Municipal do Ambiente; 
PROJETOS DE LEIS: - nº 1022/14, de autoria do ver. Franklin Adriano 
Pereira; - n.o 1023/14, de autoria do Poder Executivo; - n.o 1024/14, de 
autoria da ver. Rizê da Silva Silvério; REQUERIMENTOS: - n.os 001 e 
002/14, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; INDICAÇÕES: - 
n.os 001, 002, 003 e 004/14, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; - 
n.os 005, 006, 007, 008 e 009/14, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; - n.os 010, 011, 012, 013 e 014/14, de autoria do 
ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os 015, 016, 017 e 018/14, de autoria 
do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; - n.os 019, 020, 021, 022 e 023/14, de 
autoria da ver. Marina Pereira da Rocha; - n.os 024, 025, 026 e 027/14, 
de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; COMUNICADOS: - n.os 
CM288743, CM288742, CM288744, CM278110, CM269014, 
CM269012, CM269011, CM269013 e CM301123/2013, do Ministério 
da Educação; - n.os 002951, 003439, 003439, 003641, 005518, 008067, 
011448, 011529, 011530, 014656, 028183, 028184, 028185 e 
032380/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. A seguir, o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos, e disse estar feliz em ver a Casa cheia. 
Comentou sobre a tensão do retorno ao trabalho, como se fosse o primeiro 
dia e estivesse tomando posse naquele momento, e salientou que tinha 
certeza de que todos os Edis iriam conduzir mais um ano esta Casa com 
muita sabedoria. Após, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. 
Com a palavra, o vereador Fernando Amaro Garcia deu boas-vindas aos 
demais Edis, e afirmou que dois mil e quatorze seria um ano de muitas 
conquistas para Guapimirim, por esta Casa Legislativa trabalhar com 
seriedade, ao contrário do que muitas pessoas comentavam. Agradeceu ao 
Deputado Federal Eduardo Cunha, que, junto ao Prefeito Marcos Aurélio 
Dias, conseguiu o asfaltamento de diversas ruas do município, além da 
verba de um milhão de reais para a Saúde de Guapimirim, através de 
Emenda de sua autoria. Finalmente, desejou a todos os vereadores boa 
sorte naquele novo ano de trabalho. Com a palavra, o Sr. Presidente disse 
que ficou muito feliz em ter a presença do Sr. Francisco Chagas Pereira, o 
Chiquinho, assessor do Deputado Eduardo Cunha, que, realmente, vinha 



tendo comprometimento com o município, sendo fundamental na estrutura 
e no crescimento de Guapimirim. O vereador pediu ao sr. Chiquinho que 
levasse seus agradecimentos ao nobre Deputado. Com a palavra, o 
vereador Oswaldo Pereira comentou que, apesar do recesso, os 
vereadores continuaram trabalhando pelo município, e agradeceu ao 
assessor Chiquinho, a toda sua equipe, e ao Deputado Eduardo Cunha, que 
assumiu o compromisso, na Festa da Cidade, de conseguir um milhão de 
reais para a Saúde de Guapimirim, e cumpriu.  Agradeceu também a todos 
os presentes e pediu a Deus proteção para mais um ano de trabalho nesta 
Casa, na qual os vereadores estavam empenhados, de forma séria, para que 
o município se desenvolvesse cada vez mais. Com a palavra, o vereador 
Franklin Adriano Pereira desejou um bom retorno a todos os 
companheiros, e ressaltou que durante o recesso os trabalhos não pararam, 
continuando a cobrar as melhorias para a cidade junto ao Prefeito. 
Agradeceu ao Deputado Eduardo Cunha pela emenda para a área da saúde, 
e declarou que o município precisava de Deputados assim, com 
compromisso com a cidade, pois muitos, no passado, vinham, levavam os 
votos, e depois abandonavam o povo. Agradeceu também ao seu assessor, 
Chiquinho, em nome da população de Guapimirim. Comentou ainda sobre 
seu Projeto de Lei nº 1022/14, pedindo que o mesmo fosse aprovado por 
todos os Edis, e sobre as Moções de Aplausos de sua autoria, uma para a 
Defesa Civil, por até então não ter havido incidentes com banhistas 
causados por “cabeças d`água”, graças ao eficiente sistema de alarmes 
instalados nas cachoeiras, e outra para a Defesa do Consumidor, na pessoa 
do Dr. Vinícius, que estava à frente deste trabalho importantíssimo para o 
município. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o Ver. Franklin 
pelas Moções de Aplausos e pela sua preocupação com a desigualdade 
social mais uma vez demonstrada do seu projeto de lei, que, a seu ver, 
certamente teria ao apoio de todos os vereadores. Em relação à Defesa 
Civil e a Secretaria da Defesa do Consumidor, disse ter um olhar especial 
para os assuntos dos quais elas tratam, pois foi Presidente da Comissão da 
Defesa do Consumidor nesta Casa, até assumir a Presidência, quando 
buscou desenvolver um trabalho voltado para o consumidor do município, 
dando como exemplo a CPI da empresa Fontes da Serra, com a realização 
de uma Audiência Pública, demonstrando transparência, buscando 
solucionar os problemas e trazer tranquilidade para o morador de 
Guapimirim. Com a palavra, o vereador Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos agradeceu por mais um ano nesta Casa Legislativa e pela 
presença de todos. Comentou que esteve na Câmara praticamente todos os 
dias durante o recesso, que andou pela cidade e que observou o caos no 
trânsito no centro da cidade, o que o levou a questionar por que o Chefe da 
Guarda Municipal do município não estava tomando providências sobre o 
assunto, uma vez que os problemas eram facilmente identificados, como 
na rua da feirinha, que estava uma bagunça. O parlamentar perguntou 
ainda se ele teria que sair do seu gabinete e mandar fazer plaquinhas de 
contramão para a cidade. Destacou ainda que ele e os demais vereadores 
passaram o ano passado todo solicitando mais Guardas Municipais nas 
frentes das escolas com mais movimento e, até então, não foram atendidos. 
O edil indagou se estavam esperando acontecer um acidente, como o que 



envolveu um ônibus da Reginas e o trem, por falta de um guarda no local. 
Rosalvo registrou ainda sua preocupação com o Atlético Clube do Modelo, 
onde passou boa parte da sua infância e, assim como ele, havia então 
muitas crianças que precisavam daquele Clube, que foi notificado, 
embargado, o que, do seu ponto de vista, era uma falta de respeito que 
estava sendo apurada por esta Casa Legislativa. Parabenizou o Prefeito 
Marcos Aurélio pela busca de recursos e benefícios para a cidade junto ao 
governo do estado, destacando a última conquista, através do Deputado 
Eduardo Cunha, que conseguiu mais cinco quilômetros de asfalto para 
ligar Parada Ideal ao centro de Parada Modelo. Por fim, esclareceu que o 
Prefeito podia contar com ele, mas que não deixaria de criticar o que 
estivesse errado, pois estavam juntos para trabalhar por um Guapimirim 
melhor. Com a palavra, o Sr. Presidente, concordando com o ver. 
Rosalvo, disse ser inadmissível que existissem pessoas trabalhando no 
Governo sem comprometimento com o município, principalmente os que 
moravam em outros municípios. André de Azeredo declarou que, em 
conversa com o Prefeito, lhe disse que alguns Secretários dele e Diretores, 
quando chegava a noite, iam para suas casas em seus municípios de 
origem, e não sabiam nada do que acontecia em Guapimirim, e que um 
exemplo disso era a notória dificuldade que a Guarda Municipal estava 
tendo para organizar o trânsito do município. O vereador criticou ainda a 
notificação feita ao Atlético Clube do Modelo, por se tratar de um clube de 
tradição, com de trinta e cinco anos de existência, e por ter constatado, 
após ter visitado o local com o ver. Magal, que se tratava de perseguição. 
O edil explicou que, até a semana passada, o Clube serviria para atender a 
uma Secretaria do município, e que tal perseguição começou a partir do 
momento em que o Presidente do Clube se negou a atendê-la. Criticou 
também o fato de, na sexta-feira, mesmo em recesso, ter ido a um bairro, 
constatado lá uma irregularidade, pedido o auxílio de um fiscal, e ter 
ficado por uma hora embaixo do sol quente aguardando, sem que nenhum 
fiscal aparecesse, ao contrário da prontidão com que atuaram no Clube, 
demonstrando que quando se tratava de um benefício para a população a 
fiscalização não funcionava, mas quando era contra a população e 
favorecia um Secretário, a fiscalização trabalhava, o que, segundo ele, não 
seria aceito pelos vereadores desta Casa e o Prefeito não iria compactuar 
com uma atitude dessas. Em questão de ordem, o vereador Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos explicou que o seu problema não foi com a 
Guarda, mas sim com o Chefe da Guarda, que tinha a incumbência de 
resolver o problema. Continuando, o Sr. Presidente disse que os edis 
estavam buscando por governabilidade e uma gestão em harmonia em 
benefício da população, mas que não iriam ser coniventes com coisas 
incorretas. Declarou ainda ter recebido denúncias em seu gabinete e que 
iria averiguar todas, da mesma forma que estava visitando os bairros 
atendendo a pedidos dos moradores, como fez no Parque Silvestre naquela 
semana. Dentre tais denúncias, o sr. Presidente destacou a de que um 
Clube, que estaria disputando a terceira divisão de futebol representando o 
município, teria o nome “Rio-São Paulo”, quando deveria levar o nome de 
Guapimirim, e que havia jogadores, que ninguém viu jogando, que 
estavam recebendo valores entre mil e duzentos e dois mil reais para 



atuarem, enquanto jogadores do município eram convidados a participar 
do time por uma cesta básica. O parlamentar voltou a afirmar que 
averiguaria a denúncia, pois esta Casa não compactuaria com injustiças no 
município. Com a palavra, o vereador Cláudio Vicente Vilar disse ser 
difícil para o vereador não trabalhar durante o recesso. O edil comentou ter 
ido com sua família à cachoeira da Barreira, no Rogério, num final de 
semana, onde se deparou com um verdadeiro “lixão”, e que, muitas vezes, 
se culpam os freqüentadores, pois havia um ônibus com visitantes, quando, 
na verdade, se houvesse alguém no local oferecendo sacolinhas de lixo aos 
mesmos, talvez a situação fosse melhor. O vereador afirmou que o 
Secretário de Turismo vinha fazendo um monte de besteiras, usando sua 
Secretaria para fazer covardias, o que os vereadores não deixariam que 
também acontecesse com o Atlético Clube do Modelo. Disse ainda ter 
ligado para o Presidente do Clube às nove e meia da manhã, e que, ao se 
encontrarem, o mesmo lhe mostrou a interdição do local. Afirmou também 
que não estava sozinho naquela luta, pois tinha certeza que, quando 
precisasse, seus companheiros o ajudariam, da mesma forma que seus 
companheiros podiam contar com ele para tudo trouxesse benefícios para o 
município. Com a palavra, a Vereadora Marina Pereira da Rocha 
iniciou suas palavras agradecendo a Deus por mais um dia de vida e por 
mais um ano. Registrou a presença dos Conselheiros Tutelares Daniel 
Peres e Bel, que vinha fazendo um grande trabalho a frente do Conselho 
Tutelar. Pediu aos Secretários que no ano de dois mil e quatorze todos eles 
trabalhassem em harmonia, pois, ao se andar pelo município, podia se ver 
lixo nas calçadas, e ela, como vereadora, era cobrada pela população, 
quando a Fiscalização poderia ter comunicado o problema à Secretaria de 
Obras para rapidamente retirar aquele lixo. Sobre o Atlético Clube do 
Modelo, lembrou ser tratar do primeiro Clube Social fundado em 
Guapimirim, do qual seu pai e a esposa dele foram Presidentes, assim 
como outras pessoas amigas, e disse estar triste pela atitude tomada contra 
ele. Destacou ainda que o Clube tinha Escolinhas dos “Fraldinhas” até os 
“Bengalinhas”, e que todas essas pessoas estavam sendo prejudicadas pelo 
Secretário, a quem pediu que reconhecesse seu erro e o corrigisse, pois o 
município estaria regredindo com o fechamento do Clube dessa forma. A 
vereadora, a seguir, reafirmou seu compromisso de trabalhar com afinco 
até o fim do seu mandato, e que seu gabinete, com ela ou com sua 
assessoria, estava à disposição da população, de segunda a sexta-feira, das 
nove às cinco horas da tarde. Concluindo, agradeceu a todos aqueles que a 
acompanhavam pela rede social e faziam seus desabafos, mostrando as 
necessidades de suas comunidades, assim fazendo com que ela 
conseguisse ficar mais próxima da população, sabendo a necessidade de 
cada bairro. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a vereadora 
Marina por suas palavras, declarou não acreditar em erro, mas sim em 
perversidade e premeditação, e afirmou que o Secretariado deveria ter o 
mesmo comprometimento que eles, vereadores, sempre tiveram, pois cada 
Secretário estava caminhando em uma direção, cada um fazendo sua 
campanha, quando o foco principal deveria ser a evolução e o progresso do 
município. Com a palavra, a Vereadora Rizê da Silva Silvério disse estar 
retornando aos trabalhos nesta Casa com grande alegria, embora o trabalho 



dos vereadores no município não tivessem parado durante o recesso. 
Agradeceu a presença do seu esposo, João Roso, do Roni Martins, de Vila 
Olímpia, e do Daniel. Após, parabenizou o Prefeito Marcos Aurélio Dias 
pela sua incansável busca por recursos para o município, e ressaltou que 
todos os nobres Edis já o acompanharam em algumas das idas e vindas 
dessa busca, pois a cidade precisava demais desses recursos para o seu 
desenvolvimento e progresso. E edil explicou ainda que, por ter se 
dedicado a essa busca por recursos, o Prefeito acabou deixando um pouco 
de lado o cuidado com as Secretarias e seus responsáveis, com os quais se 
reuniu, no dia anterior, para tratar dos problemas de cada pasta. Rizê disse 
ainda que os Secretários precisavam “respirar” Guapimirim, não só os que 
moravam em outros municípios, porque existiam Secretários que moravam 
em Guapimirim, mas que não conheciam a cidade e não a amavam. 
Salientou também que quando os vereadores solicitavam alguma coisa, o 
faziam por necessidades e pedidos da população, e que essa 
representatividade do vereador, que não era eterna e nem os pertencia, era 
de uma responsabilidade muito grande, sendo um compromisso feito por 
ela, um juramento nesta Casa, mas que havia Secretários que não faziam 
tal juramento e ainda a atrapalhavam a trabalhar. Pediu ainda aos 
Secretários que começassem a entender essa dinâmica, porque a população 
era quem sofria, e ela, como vereadora, ficava chateada com certos tipos 
de reclamações, não com o morador que vinha se queixar, mas por causa 
dos problemas que deveriam ser resolvidos mais rapidamente. E vereadora 
desejou, profundamente, como ocorreu no ano de dois mil e treze, quando 
foram felizes em alguns aspectos, que os Secretários se conscientizassem e 
começassem a “respirar” Guapimirim, pois o trabalho deles precisava 
aparecer, para ajudar o Prefeito, pois a demanda do trabalho era grande e 
não parava, e estava faltando boa vontade nas Secretarias, com exceção de 
algumas, como a Secretaria de Meio Ambiente, que trouxe um programa 
sem ônus para o município, de suma importância, e cujo responsável, o 
Secretário Fernando Saraiva, estava de parabéns, como também a 
Secretária de Educação, sr.ª Maria Cecília, que “arregaçou as mangas” 
para fazer a reforma de uma escola que, se ela não tivesse tomado essa 
providência e ficasse esperando a Secretaria de Obras, não teria condições 
de receber os alunos. A seguir, parabenizou os edis por seus trabalhos, e 
explicou que o cargo eletivo mais difícil que existe era o de vereador, 
porque eles despacham para o povo e o representam, e ainda havia pessoas 
que pensavam que eles faziam por ego, pessoas essas que não andavam 
pelo município, como os vereadores faziam, pelas ruas, ouvindo o povo, 
para entenderem como era. Finalizou suas palavras desejando um bom 
início de ano e bom retorno a todos, assim como aos profissionais da 
educação. Com a palavra, o Sr. Presidente concordou com as palavras da 
vereadora Rizê e afirmou que por mais que alguns Secretários pensassem 
que os pedidos partiam diretamente do vereador, muitos deles sabem 
muito bem que não era assim, por serem eles legítimos representantes do 
povo, em nome do qual reivindicavam. Ressaltou ainda que, quando o 
Secretariado tivesse o mesmo compromisso que os vereadores tinham com 
o município, as coisas iriam acontecer. Declarou ainda ter recebido 
denúncias, relacionadas à Secretaria de Turismo, de que os abadas dos 



blocos de embalo até então ainda não haviam sido entregues, e que havia 
bloco comprando os abadas por quatro reais e cinquenta centavos, o que o 
levava a ficar atento quanto ao valor que seria pago pelo Secretário de 
Turismo, além do fato de que a subvenção das Escolas de Samba ainda não 
havia chegado a elas, fazendo com que seus integrantes ficassem sem 
saber se iriam para avenida ou não. Comentou também sobre a conquista 
de um ônibus escolar e de um CVT (Centro Vocacional Tecnológico), da 
FAETEC, através do Deputado Ricardo da Carol, o que ele considerava 
uma vitória não somente sua, mas de todos os vereadores desta Casa, em 
especial do ver. Alcione, que sempre lutou por isso. Informou ainda que as 
obras do CVT se iniciariam em março e que, segundo o Presidente Celso 
Pansera, até agosto já haveria uma turma se qualificando. O sr. Presidente 
agradeceu ao Prefeito que, de imediato, quando Celso Pansera lhe disse 
que iria precisar de um terreno na cidade, se comprometeu a ceder o local 
para a construção. Em questão de ordem, o vereador Alcione Barbosa 
Tavares disse que essa conquista não era deles, mas sim do povo, que teve 
o prazer de ir à inauguração da unidade de Magé, com o vereador Rosalvo, 
e que o projeto do CVT era fabuloso. Continuando, o Sr. Presidente 
também teceu elogios ao Secretário de Meio Ambiente pelo seu 
comprometimento com o município demonstrado através de projetos 
importantes como o da coleta de óleo, sem custos para o município, e o 
que responsabiliza o município a cuidar de cães e gatos, com a criação da 
Coordenadoria do Bem Estar Animal, de sua autoria, projeto este abraçado 
pelo biólogo Guilherme, funcionário da rede, e que já estava na mesa do 
Prefeito para que ele assinasse a criação deste Departamento. Em seguida, 
elogiou igualmente o Secretário de Saúde, Sr. Eliel Ramos, que, quando a 
saúde estava desandando no município, chamou para si a responsabilidade 
e conduziu tudo com competência e sabedoria. O edil frisou que, quando o 
Hospital não estava bem, o problema se refletia na Câmara Municipal, pois 
todos vinham aqui para reivindicar, o que deixou de acontecer sob a 
coordenação do sr. Eliel. Disse ainda que o Hospital Municipal era 
referência na sua região, fazendo um grande número cirurgias e com o 
índice de infecção hospitalar zero, com, pelo menos, quarenta por cento do 
seu atendimento prestado a moradores de outros municípios. Comentou 
também ter sido informado pelo Prefeito de que havia um projeto para a 
implantação da educação em tempo integral no município, que também se 
tratava de um sonho seu que estava se realizando: a possibilidade das 
crianças e adolescentes ficarem o dia todo na escola, deixando de ficar 
pelas ruas aprendendo o que não convinha. Disse ainda que, de acordo 
com a Secretária de Educação, havia ainda resistência de alguns pais a este 
projeto, mas que o Prefeito, que prontamente atendeu esta indicação sua, 
lhe informou, salvo engano, que já havia duas escolas já fazendo as 
inscrições: a Jucelina Correia da Silva, no bairro Paraíso, e a Marceolino 
Inácio, no Km 2,5. Em questão de ordem, a vereadora Rizê disse que o 
Sr. Presidente realmente foi muito feliz com esta indicação, motivo pelo 
qual o parabenizou, pois a escola integral era uma linha que, em alguns 
anos, seria real, e que a preocupação da Secretária Maria Cecília em ter 
uma escola de Educação Integral, com uma parte diversificada de 
qualidade, pois não se tratava de um depósito de crianças, uma vez que 



lidavam com vidas. Em questão de ordem, o vereador Franklin Adriano 
parabenizou a Secretária de Educação Maria Cecília pelo início das obras 
na Creche da Iconha, que foi uma indicação sua, e disse estar 
acompanhando toda a luta dela desde que foi nomeada, principalmente 
com a Secretaria de Obras. Concluindo, o Sr. Presidente afirmou que, 
com certeza, a educação seria de excelência no município. Após, se 
comprometeu a visitar cada canto do município para tomar conhecimento 
das necessidades de cada localidade, inclusive àquelas em que sua 
presença foi solicitada através do Facebook. Agradeceu a presença da TV 
Legislativa, que era uma forma de dar mais transparência aos atos desta 
Casa, e aos amigos e colaboradores, como o Sr. Manoel Figueiredo, aos 
quais não via como oposição, mas como pessoas da sociedade que ajudam 
a detectar falhas e buscar acertos. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo, através do ofício GP nº 025/2014, para votação do Projeto de 
Lei n.o 1023/14, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, 
Projeto de Lei nº. 1023/14, de autoria do Poder Executivo. 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 vinte e seis 
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. 



 


