
Ata da 4ª Sessão Ordinária no 1º Período 
do 22º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 18 de Março de 2014. 

Às onze horas do dia dezoito de março de dois mil e quatorze, sob a 
presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se a Quarta 

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 ausência do vereador Fernando Amaro 
Garcia, que se encontrava à disposição desta Casa. A seguir, colocou em 
discussão a ata da sessão anterior, realizada no dia 11 de março. 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: - nº 1026/14, de autoria do 
ver. Fernando Amaro Garcia; RELATÓRIO DA “CPI - FONTES DA 
SERRA”: - Relatório Conclusivo da Comissão para apurar a ineficiência 
no atendimento do fornecimento de água potável pela empresa Fontes da 
Serra de Guapimirim; REQUERIMENTO: - s/n.º, requer audiência pública 
com a empresa Ampla, a ser agendada para o dia 08/04/2014, às 15:00 
horas, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, Presidente 
da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor; INDICAÇÕES: - n.os

 

057, 058, 059, 060, 061, 062, 080 e 081/14, de autoria do ver. André de 

Azeredo; - n.os
 063, 064, 065 e 066/14, de autoria do ver. Fernando 

Amaro Garcia; - n.os
 067, 068 e 069/13, de autoria do ver. Alcione 

Barbosa Tavares; - n.os
 070, 071, 072, 073 e 074/13, de autoria do ver. 

Franklin Adriano Pereira; - n.os
 075, 076, 077, 078 e 079/13, de autoria 

da ver. Rizê da Silva Silvério; COMUNICADOS: - n.os
 001624, 013529, 

016505, 019161, 019996 e 021229/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. 
A seguir, o Sr. Presidente salientou que vivemos num estado democrático 
de direito, e que a liberdade de expressão era uma grande conquista, mas 
que era condenáveis as inverdades propagadas por alguns através das redes 
sociais e outros veículos de comunicação, motivados por questões 
pessoais. Disse ainda que não tinha oposição, e sim parceiros que lhes 
mostravam falhas, e que esta Casa valorizava a transparência, o que estava 
mais uma vez sendo demonstrado através de sua indicação para a criação 
da Ouvidoria Municipal, como já havia no Legislativo, e da TV 
Legislativa. Ressaltou também que era importante que as pessoas 
refletissem no que estavam postando nas redes sociais, e convidou a 
população a participar da política, mas de forma responsável. Após, 
franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o vereador 
Osvaldo Pereira agradeceu a presença da Defesa Civil, e os parabenizou 
por todo trabalho que vinham realizando no município, em especial ao seu 
Comandante, por sua liderança. Quanto às redes sociais, disse havia 
pessoas de boa índole nelas, mas que também havia pessoas com intenção 
de denegrir a imagem de outras, sem se preocupar com o mau que podem 
causar às suas famílias. Comentou que, há duas semanas, fiscalizou 
algumas escolas, e contemplou todas com suas dispensas cheias, com 



merendas e carnes nos seus freezers, mas que, em outro momento, houve 
deficiência no abastecimento, e que ele, contudo, não estava procurando 
culpados, mas sim procurando soluções. Parabenizou, em seguida, a 
Secretária de Educação pela aquisição de alguns produtos alimentares 
junto aos agricultores locais, que era uma foram de geração de renda para 
o município. Ressaltou ainda que o Prefeito sempre foi trabalhador e que 
continuava trabalhando em prol do município, e, por isso, lhe cobrava por 
uma solução para a questão dos funcionários terceirizados de Guapimirim. 
Com a palavra, o Sr. Presidente disse que as críticas faziam parte da 
democracia, mas que não entendia por que havia pessoas que, ao invés de 
buscar soluções, buscavam problemas, demonstrando falta de 
comprometimento com o progresso do município. Frisou ainda que críticas 
se respondiam com trabalho, e que iria buscar uma solução, junto ao 
Prefeito, em uma reunião que já estava marcada para aquele dia, para tratar 
da questão dos funcionários que estavam passando por dificuldades,  
injustamente. Com a palavra, o vereador Franklin Adriano Pereira 

parabenizou o Dr. Vinícius, o sr. Henrique Zago e o Sr. Edson Guimarães, 
e os agradeceu pela presença. Parabenizou também as pessoas que ficavam 
nas redes sociais cobrando e fiscalizando, mas ressaltou que muitas destas 
fizeram parte de governos passados, e que eram “raposas” que, durante 
vinte anos, nada fizeram pelo município. Argumentou ainda que fiscalizar 
era uma obrigação do povo, mas com responsabilidade, e não da forma 
como estavam fazendo, falando mal de todo mundo, e, estranhamente, 
exaltando um ex-vereador e ex-presidente desta Casa que era alvo de um 
processo administrativo que apurava desvios de recursos. Ressaltou 
também que a Câmara de Vereadores atual trabalhava, ouvindo as 
denúncias, fiscalizando e, quando necessário, criando Comissões para 
aprofundar investigações, mas tudo com responsabilidade, como no caso 
da empresa responsável pela mão de obra terceirizada do município, em 
que a Prefeitura se responsabilizaria pela indenização dos funcionários e 
iria colocar a empresa na justiça. O edil argumentou que a empresa já 
estava no município antes do mandato deles, e que eles estavam 
consertando o que foi deixado de herança pelos seus antecessores. 
Afirmou ainda que os críticos das redes sócias só sabiam falar mal do 
Governo, sem nunca fazer elogios ao que é feito de bom, como o fato de a 
Secretária de Educação estar providenciando a construção de um colégio e 
uma creche na Vila Olímpia, uma creche na Iconha, e a reforma do colégio 
Castro Alves, que foi deixado de herança por governos passados em um 
estado crítico, e sugeriu que os críticos recalcados procurassem por um 
psicólogo. Por fim, pediu que, no final da Sessão, fossem feitas entregas de 
Moções de Aplausos para funcionários públicos que realmente 
trabalhavam, mas que não eram elogiados nas redes sociais. Com a 
palavra, o Sr. Presidente parabenizou o vereador  Franklin pelas Moções,  
por se tratarem de profissionais comprometidos com o município, e disse 
que ele estava correto, pois ninguém ia à rede social elogiar a atuação da 
Defesa Civil. Destacou também que pela primeira vez nesta Casa foi lido 
em Sessão o Relatório Final de uma CPI, e que, naquele momento, foi 
convocada outra Audiência Pública, no dia oito de abril, com a empresa 
Ampla, prova dos pontos positivos e diferenciados desta gestão da Câmara 



Municipal. Com a palavra, o vereador Alcione Barbosa Tavares 

agradeceu o público presente e ao Ver. Franklin por ter levado parte da 
equipe da Defesa Civil. A seguir, informou a ocorrência de mais um 
acidente com atropelamento na entrada do Vale das Pedrinhas e da Vila 
Olímpia, e que já enviou ofício ao DER-RJ em dez de outubro do ano 
passado e no dia quatorze de fevereiro deste, assim como à Secretaria de 
Obras do Estado do Rio de Janeiro no dia dez de outubro também, e para o 
DNIT, porém, até então, não havia recebido resposta desses quatro ofícios. 
O edil sugeriu que se instalassem no local redutores de velocidade e/ou 
passarelas para resolver o problema. Alcione se disse feliz pela realização 
da audiência pública com a Ampla, e elogiou o Presidente da Casa pelo 
uso do termo “comprometimento”, que era o que estava sendo 
demonstrado pelos vereadores através da audiência. Com a palavra, o Sr. 
Presidente teceu elogios ao ver. Alcione e afirmou que vidas eram 
perdidas por conta de irresponsabilidades de outras pessoas, e que, 
infelizmente, o município não podia fazer nenhuma obra na rodovia sem a 
permissão do DER, mas que buscariam, juntos, soluções e respostas para o 
de problema. Em aparte, a Vereadora Rizê da Silva Silvério parabenizou 
o Ver. Alcione por sua iniciativa, e disse que ele não precisava ficar 
preocupado, pois seus ofícios seriam respondidos, assim como os dela 
foram no ano dois mil e doze, quando lhe afirmaram que havia um 
planejamento e que a estrada seria duplicada. Em aparte, o vereador 
Alcione disse a vereadora Rizê que a resposta era muito importante, mas 
que seu intuito era reivindicar pelo acontecimento das obras. Com a 
palavra, o Sr. Presidente ressaltou que Rizê vinha lutando, há muito, pelo 
Segundo Distrito, e que, portanto, ela já passou pelo que o vereador estava 
passando. André de Azeredo frisou ainda que aquele era o momento de 
reivindicarem, através dos Deputados, uma solução para o problema da 
via. Quanto à Audiência Pública com a Ampla, afirmou que Alcione foi 
um dos vereadores que mais cobrou pela sua realização. Com a palavra, o 
vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos agradeceu a presença da 
Defesa Civil, em especial ao Comandante J. Ricardo, e afirmou que o 
mesmo estava no cargo devido à sua competência, demonstrada, por 
exemplo, durante o verão nas cachoeiras do município. Como Presidente 
da Comissão de Defesa do Consumidor, convidou a população a participar 
da Audiência Pública com a Ampla, certo de que os resultados seriam 
satisfatórios, como aconteceu no caso da Fontes da Serra. A seguir, o edil 
classificou como covardes as pessoas que “se escondiam atrás de um 
computador”, fazendo comentários maliciosos através das redes sociais, e 
sugeriu que estas, ao invés disso, procurassem os vereadores para 
conversar. Em aparte, o vereador Franklin fez elogios ao Ver. Rosalvo 
pelo seu trabalho como Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, 
assim como ao Dr. Vinícius Corrêa, que, como advogado, vinha 
desempenhando um papel muito importante na Defesa do Consumidor. 
Disse que esta Casa estava fazendo um trabalho tão visível, limpo e 
verdadeiro, que estava disponibilizando para a população as gravações em 
vídeos das Sessões, diferentemente dos outros mandatos, em que, muitas 
vezes, aconteciam a portas fechadas. Continuando, o vereador Rosalvo 

parabenizou o ver. Oswaldo por ele, ao invés de buscar por culpados para 



os problemas do município, buscar por soluções, e afirmou que ele, 
Rosalvo, também tinha essa preocupação. Com a palavra, o Sr. Presidente 

destacou que a Câmara atual se caracterizava pela harmonia e parceria 
entre os vereadores, sem baixarias e guerras de vaidades, e também pela 
transparência de seus atos. Com a palavra, o vereador Cláudio Vicente 

Vilar fez elogios ao sr. J. Ricardo, comandante da D.C. de Guapimirim, e 
declarou não perder tempo com redes sociais, pois prefere utilizar suas 
horas disponíveis para trabalhar e, assim, calar os críticos. Concluindo, 
informou que a vereadora Marina, ele e o vereador Alcione foram 
agraciados com as Medalhas Alferes Tiradentes de ouro, de prata e de 
bronze, respectivamente, por terem sido os edis mais atuantes no 
município, de acordo com pesquisa de opinião pública realizada pelo 
Instituto Tiradentes. Em aparte, o vereador Osvaldo Pereira parabenizou 
os vereadores que foram homenageados com a Medalha Tiradentes. Com a 
palavra, a vereadora Marina Pereira da Rocha parabenizou o sr. J. 
Ricardo e toda a equipe da Defesa Civil de Guapimirim pelo trabalho que 
vinham realizando no município, e se disse feliz por ter sido homenageada 
com a Medalha Tiradentes de Ouro, pois se tratava de um reconhecimento 
do seu trabalho, que só foi possível graças à harmonia existente no 
Legislativo. A edil informou ter visitado várias escolas para averiguar a 
qualidade da merenda e que na Escola Municipal Neli Albuquerque Vivas 
não havia energia elétrica, o que foi objeto de cobrança por parte dos 
alunos, o que indicava a importância da Audiência Pública com a Ampla, 
que, a seu ver, traria bons resultados. Por fim, comentou sobre o relatório 
conclusivo da “CPI – Fontes da Serra” e lembrou da necessidade de se 
cobrar da empresa o cumprimento de suas promessas. Com a palavra, a 
Vereadora Rizê da Silva Silvério informou que não estava mais utilizando 
o Facebook, pois havia notado na postagens um certo tom de crueldade e 
desrespeito. A edil disse ainda que muitas pessoas que faziam críticas a ela 
nas redes sociais, quando a encontravam pessoalmente, lhe pediam 
desculpas, e ela, só então, tomava conhecimento das postagens, uma vez 
que ela sempre preferiu receber críticas e respondê-las pessoalmente, no 
trabalho na rua. Destacou, em seguida, que, na semana passada, houve 
ações da Secretaria de Ação Social, alusivas à Semana da Mulher, no Vale 
das Pedrinhas, na Cidadania, na Vila Olímpia, no CRAS I, nos quais pôde 
ver o quanto as coordenadoras da pasta estavam empenhadas em seus 
trabalhos. Disse também que esteve na inauguração da Coordenadoria de 
Políticas para as Mulheres, na qual representou também a vereadora 
Marina e também esteve presente o ver. Franklin. A edil frisou a 
importância desta Coordenadoria por tratar das necessidades da mulher, 
como o combate à violência, acesso ao mercado de trabalho e saúde. Após, 
reclamou que a empresa Reginas havia reduzido a quantidade de ônibus 
que atendiam o Vale das Pedrinhas, atitude que classificou como covarde, 
além do fato de os motoristas não atenderem bem os moradores de lá, 
arrancando com o ônibus sem que os passageiros tivessem terminado de 
embarcar ou desembarcar, fazendo manobras arriscadas, entre outras 
infrações. Disse, a seguir, que os vereadores receberam denúncias sobre a 
merenda escolar, o que os levou a irem às escolas apurá-las, contatando-se 
que, realmente, houve falhas no fornecimento da merenda, o que já era de 



conhecimento da Secretária de Educação e do Prefeito. A edil informou 
que já fez um pedido à Secretaria de Educação para que visse a tabela de 
nutrição da merenda e o cardápio, o que ela pretendia apresentar na 
próxima sessão. Rizê parabenizou a Secretária de Educação pelas obras 
que ela havia conseguido, e declarou que havia pessoas que a informavam 
sobre assuntos postados no Facebook, cobrando dela informações sobre a 
atuação da Secretaria de Educação no Município e afirmando que a 
Secretária deveria voltar para Teresópolis. A Vereadora, em resposta, 
afirmou que deveriam ter mais respeito pela Sr.ª Maria Cecília, que, apesar 
de residir na cidade vizinha, tinha história em Guapimirim, e que se ela 
deixasse o município seria uma perda muito grande, pois ela vinha fazendo 
o melhor na Educação local, com conquistas importantes como a tabela do 
plano de cargos e salários da Educação e a realização de obras 
imprescindíveis nas escolas. Em seguida, discorreu sobre o problema dos 
funcionários terceirizados do município, pedindo que alguma atitude fosse 
tomada em favor deles por parte da Prefeitura. Concluindo, teceu elogios à 
Defesa Civil de Guapimirim e ao seu Comandante, o Sr. J. Ricardo, e disse 
saber da deficiência de equipamentos que eles têm, deixando, por isso, seu 
pedido ao Prefeito Marcos Aurélio para que lhes desse uma atenção 
especial quanto a aquisição de equipamentos novos e uniformes também. 
A edil ressaltou que, apesar desta indisponibilidade de equipamentos, a 
D.C. vinha fazendo um trabalho brilhante, tornando-se, portanto, muito 
merecedora da homenagem prestada através da Moção de Aplausos. Com 
a palavra, o Sr. Presidente esclareceu que algumas pessoas costumam 
colocar a culpa dos problemas do município nos vereadores, mas que elas 
não atentavam para o fato de que o vereador é gerado no povo e que 
qualquer uma delas poderia um dia estar tomando assento no Legislativo e 
tentar promover as mudanças que julgassem necessárias. Quanto ao 
comentário da ver. Rizê sobre fazer atendimentos somente de forma 
pessoal, concluiu que essa postura realmente funcionava, pois a Câmara 
atual havia feito satisfatoriamente, de dezenove de fevereiro a quinze de 
dezembro do ano anterior, três mil seiscentos e doze atendimentos, sem 
contar os que foram feitos pelos vereadores fora da sede do Legislativo. 
Parabenizou a vereadora Marina pela autoria da Lei que criou o Centro 
Integrado de Defesa à Mulher de Guapimirim, assim como à Secretária de 
Educação pela capacidade que vinha demonstrando frente à sua Secretaria, 
evidenciada pela conquista da tabela do Plano de cargos e salários do 
pessoal da Educação, problema que vinha se arrastando havia quinze anos. 
Em aparte, a vereadora Rizê agradeceu à Secretaria de Educação de Magé 
e ao Prefeito Nestor Vidal pelo convite para a “Jornada Pedagógica - 
Educação para Toda Vida”, que tratou de assuntos como “bullying”, 
“projeto de vida”, “pensando a escola com bom humor”, e “a arte de 
conviver e do aprender”. Em aparte, o vereador Rosalvo informou que a 
Secretária de Educação já havia conseguido que começassem a climatizar 
algumas escolas. Em aparte, o vereador Franklin voltou a frisar que esse 
tipo de notícia não era dada no Facebook, e que em Magé e em 
Teresópolis estavam querendo uma secretária como a Sr.ª Cecília. 
Continuando, o Sr. Presidente comentou que, embora o Regimento 
Interno desta Casa não permitisse que os demais vereadores o aparteassem, 



ele permitia que o fizessem, sem qualquer vaidade. Disse ainda que a 
Defesa Civil de Guapimirim vinha sofrendo com a falta de equipamentos 
necessários para seus trabalhos, e que a Secretaria de Ambiente estava 
buscando soluções para isso através de compensações ambientais. 
Terminando, voltou a afirmar que se reuniria com o Prefeito Marcos 
Aurélio para tratar do problema dos funcionários terceirizados do 
município, e que o Executivo iria tomar as providências para que os 
trabalhadores fossem indenizados e, depois, cobrar da empresa. Terminado 
o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Requerimento 

de Audiência Pública com a empresa Ampla Energia e Serviços S/A, a 
ser agendada para o dia 08/04/2014, às 15:00 horas, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos, Presidente da Comissão Permanente 
de Defesa do Consumidor. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº. 1022/14, de autoria do ver. 
Franklin Adriano Pereira. 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. 1024/14, de autoria da vereadora 
Rizê da Silva Silvério. 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. 1025/14, de autoria do ver. Osvaldo São 

Pedro Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. 
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão 
quando eram doze horas e vinte 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. 


