
Ata da 7ª Sessão Ordinária no 1º Período 
do 22º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 08 de Abril de 2014. 

Às onze horas e vinte minutos do dia oito de abril de dois mil e quatorze, 
sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se a 
Sétima 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 Cláudio Vicente 
Vilar, que se encontrava à disposição desta Casa. A seguir, colocou em 
discussão a ata da sessão anterior, realizada no dia 01 de abril. 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: REQUERIMENTO: - n.º 010/14, de autoria do 
ver. André de Azeredo; INDICAÇÕES: - n.os

 126, 127, 128, 129 e 

130/14, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os
  131, 132, 133, 

134, 135 e 154/14, de autoria do ver. André de Azeredo; - n.os
  136, 137, 

138 e 139/14, de autoria do ver. Oswaldo Pereira; - n.os
  140, 141, 142, 

143 e 144/14, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os
  145, 

146, 147 e 148/14, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares;  - n.os
  

149, 150, 151, 152 e 153/14, de autoria da ver. Marina Pereira da Rocha; 
COMUNICADOS: - n.os

 005369, 000617, 000800, 007639  e 
008853/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. A seguir, o Sr. Presidente 

franqueou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o vereador 
Oswaldo Pereira parabenizou a Secretaria de Educação pela 
reinauguração do antigo Colégio Cenecista, atual Escola Municipal 
Maximino José Pacheco, e também o Prefeito pela brilhante obra ali 
realizada, cujas salas encontram-se equipadas com condicionadores de ar, 
para conforto dos alunos, bem como para os profissionais da educação. 
Todavia, informou com pesar que no dia seguinte à inauguração o colégio 
havia sido assaltado, e que outros crimes dessa natureza também haviam 
acontecido há cerca de duas semanas no bairro Sapê, tendo sido 
interpelado por um morador que cobrou mais eficiência em relação à 
segurança dos munícipes. Como representante do povo, assim como os 
demais vereadores, afirmou ser dever de todos zelar pela segurança do 
município e buscar soluções para o problema, visto que a população  
encontrava-se refém dos criminosos. Ressaltou a necessidade de um 
trabalho conjunto entre esta Casa Legislativa e o Poder Executivo, na 
pessoa do Sr. Prefeito, no sentido de envidarem esforços com vistas a 
eliminar essas ocorrências na cidade. Reconheceu ainda as dificuldades 
por que passam os órgãos de segurança do Município, como por exemplo, 
o DPO, o qual apresenta carência tanto de viaturas quanto de policiais para 
o adequado patrulhamento da cidade. Por fim, declarou ser inadmissível a 
atual situação de violência sofrida pelos moradores de bem da cidade, e 
também de seus familiares, que estão sendo diariamente aviltados em seu 
direito de segurança. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu o 
posicionamento do vereador Oswaldo e informou que, como policial 



militar, já exerceu suas atividades junto àquele DPO, cuja equipe é 
integrada por profissionais honrados e comprometidos com a segurança 
pública. O Presidente concordou que falta infraestrutra, sobretudo, 
equipamentos e viaturas para subsidiar uma atuação mais efetiva desses 
policiais, motivo pelo qual se comprometeu a convocar uma Audiência 
Pública ainda para este mês, ou início do próximo, que contará com as 
autoridades responsáveis, entre elas o Comandante do Batalhão e o 
Delegado, a fim de discutirem juntamente com a população a questão da 
segurança pública na cidade, a qual, indubitavelmente, vem passando por 
um momento extremamente delicado. Continuando, o vereador Oswaldo 

Pereira ressaltou o esforço dos policiais, coadunando-se com a opinião do 
Sr. Presidente quanto ao comprometimento desses profissionais, que 
mesmo em condições precárias tentam cumprir suas atribuições com o 
máximo de dedicação. Com a palavra, o Sr. Presidente admirou a 
preocupação do nobre Edil com as questões de segurança e lembrou que 
no exercício da função militar, muitas vezes, por falta de transporte oficial, 
ele e seus companheiros utilizaram os próprios veículos particulares para 
atender a demanda da população. Afirmou ainda que muito se entristecia 
pelo fato de a Guarda Municipal ser a responsável pela proteção do 
patrimônio público e, no entanto, não haver nenhum guarda no local, a fim 
de evitar a ação criminosa ocorrida no colégio, e que o comando da 
Guarda parecia estar mais preocupado em militarizar o órgão do que 
desempenhar suas verdadeiras atribuições. O Sr. Presidente parabenizou a 
Guarda Municipal da cidade de Magé, homenagem que gostaria de fazer, 
também, à Guarda de Guapimirim, mas que diante das dificuldades 
atualmente existentes no órgão de segurança do município, esse seria um 
ato bastante improvável. Destacou, ainda, que a Guarda Municipal de 
Guapimirim deveria seguir o exemplo da vizinha cidade de Magé, cujo 
Comando, diferentemente do que acontece nesta cidade, está 
verdadeiramente preocupado com a segurança pública; prova disso é ter 
promovido, recentemente, a capacitação dos Guardas Municipais no 
Programa “Crack, é possível vencer”, visando à qualificação de seus 
agentes e, consequentemente, um eficiente atendimento ao cidadão. 
Reiterou que a proteção do patrimônio público cabe à Guarda Municipal, e 
lamentava que uma escola tão bonita, que acabara de ser entregue à 
comunidade e que deveria servir de modelo, tenha sido furtada e 
depredada por falta de guardas que deveriam ter sido destacados para 
protegê-la. Após, elogiou a parceria estabelecida entre a Guarda Municipal 
e a Polícia Militar da cidade de Magé, que juntas vêm realizando um 
interessante trabalho de prevenção, a exemplo das estratégias utilizadas no 
último Carnaval, período em que não foi registrado um só caso de 
homicídio naquela cidade; ao contrário dos incidentes ocorridos durante os 
festejos em nosso município, que teve como característica um alto índice 
de violência, culminando em brigas e morte. Em razão desses fatos, 
observou que é dever do Executivo posicionar-se quanto à questão de 
segurança do município, o que, inclusive, já deveria ter acontecido, já que 
é da responsabilidade da Guarda Municipal cuidar do patrimônio público, 
e essa omissão o entristecia muito, assim como devia deixar triste também 
toda a população. Com a palavra, o vereador Franklin Adriano Pereira 



também congratulou o Prefeito Marcos Aurélio Dias e a Secretária de 
Educação, Srª. Maria Cecília, pela inauguração da Escola Municipal 
Maximino José Pacheco. Prosseguindo, manifestou seu repúdio à 
criminalidade que vem assolando a cidade, e ressaltou que é o momento de 
todos se unirem, e darem as mãos, em prol de solução dos problemas,  
visto que a cidade vive uma nova realidade, apresentando altos índices de 
violência, e complementou destacando a necessidade de se desvendar os 
motivos que desencadearam essa situação crítica no município. A seguir, o 
vereador informou que o efetivo de policiais do DPO de Guapimirim, onde 
já trabalhou como policial militar, continua praticamente o mesmo de dez, 
vinte anos atrás, o que certamente corrobora para esse aumento da 
violência. Dando continuidade, o vereador Franklin comparou a cidade de 
São Pedro da Aldeia, na região dos lagos, que possui oito DPOs, com 
Guapimirim, que tem cinquenta e quatro mil habitantes e possui apenas um 
DPO, sobrecarregando, dessa forma, os policiais, os quais necessitam 
contar com o apoio da população na denúncia de crimes. Destarte, 
conclamou a todos a cobrarem mais das autoridades competentes, para 
resolução de tais problemas. O Edil enfatizou a importância da 
implementação de um Choque de Ordem na cidade, por se tratar de uma 
ação completa, que visa não apenas a criminalidade, mas também as 
questões relativas ao trânsito, que atualmente está à beira do caos, bem 
como outras ações necessárias ao bom funcionamento da cidade.  
Observou que todos devem se conscientizar de que a cidade cresceu, e 
com a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas 
comunidades do Rio de Janeiro, muitos bandidos que lá residiam estão se 
refugiando aqui no município, e se preciso for, volta a vestir sua farda de 
policial militar para proteger essa cidade e sua população, a qual defendeu 
por mais de vinte e sete anos no exercício de sua função policial. Num 
outro giro, o vereador Franklin falou da importância do Projeto de Lei, de 
sua autoria, a ser votada nesse mesmo dia, que isenta de pagamento o 
idoso com mais de 65 anos, quando do protocolo de requerimentos, junto à 
administração municipal. Informou, ainda, que seu Gabinete como um 
todo está imbuído na elaboração de Projeto de Lei voltado para as questões 
da Saúde e espera, juntamente com os Vereadores Marina e Rosalvo, 
integrantes da Comissão de Saúde, desenvolver estratégias visando a 
agilizar o atendimento nas unidades de saúde do município. Ressaltou a 
importância de se fiscalizar o quadro de funcionários, bem como o 
quantitativo de médicos e suas respectivas especialidades, com vistas à 
maior transparência na prestação dos serviços e melhoria de atendimento 
no que tange à saúde dos munícipes. Com a palavra, o Sr. Presidente 
enalteceu a disposição do vereador Franklin de voltar a usar a farda de 
policial em defesa da população, afirmando que teria atitude semelhante, 
se houvesse necessidade, pois, assim como o nobre Edil, se orgulhava de 
ser um policial militar. Destacou, com admiração, o permanente 
comprometimento do vereador com a segurança pública, reiterando que a 
realização da Audiência Pública sobre o tema, a qual contará com a 
participação efetiva da população, e consequente cobrança às autoridades 
responsáveis pela segurança pública do município, certamente 
proporcionará um avanço na busca por melhores soluções. Após, 



parabenizou o vereador Franklin pela iniciativa da criação da Lei que trata 
dos assuntos referentes à saúde pública, comentando que ele próprio já 
havia feito, há duas sessões passadas, uma indicação versando sobre a 
obrigatoriedade de se disponibilizar nas unidades de saúde, informativos 
contendo nome, especialidade e horário de atendimento dos médicos, para 
facilitar a identificação do profissional, inclusive para fins de fiscalização 
e até mesmo denúncia. Todavia, tomou conhecimento da existência de 
uma Lei, de autoria do antigo prefeito, Ailton Vivas, abordando o mesmo 
assunto, contudo não estava sendo cumprida, motivo pelo qual salientou a 
importância dessas novas iniciativas.  Com a palavra o vereador Alcione 

Barbosa Tavares, que após cumprimentar os seus pares e o público 
presente à sessão, teceu elogios ao vereador Osvaldo Pereira pelo registro 
referente à inauguração de mais uma unidade escolar no município. 
Parabenizou o Prefeito e a Secretária de Educação por resgatarem um 
colégio que tivera o prazer de estudar quando de sua formação escolar, e 
que se encontrava abandonado pelo Governo do Estado. Continuando, 
externou sua felicidade e orgulho pelo vereador Franklin Adriano, em 
razão desse nobre Edil se mostrar disposto a vestir sua farda em prol da 
população, demonstrando com essa atitude toda sua dignidade e 
comprometimento com o município. Em seguida, agradeceu a presença da 
Srª Marlene, do Sr. Téo e do Sr. Toninho, parabenizando-os pelo Dia do 
Jornalista. Direcionando-se ao Sr. Presidente, o vereador Alcione disse que 
naquela Casa Legislativa falava-se em segurança, DPO, entre outros 
assuntos relacionados à segurança pública, e lembrou que o plenário da 
Câmara já havia sido palco de muitas discussões no sentido de se instalar 
uma central de monitoramento no município, sem contudo alcançarem um 
resultado exitoso. Asseverou, entretanto, que a possibilidade de realização 
de uma audiência pública com a participação da população e autoridades 
da área, em que serão discutidos os muitos problemas que o município 
vem enfrentando no âmbito da segurança, consiste num momento bastante 
propício para retomada e implantação do referido projeto. Com a palavra, 
o Sr. Presidente também agradeceu as presenças das jornalistas Flávia e 
Eliane, felicitando-as pelo seu Dia e ressaltando a importância desses 
profissionais na preservação da democracia do município. Quanto ao 
centro de monitoramento citado pelo vereador Alcione Barbosa, o Sr. 
Presidente disse que há muito acalentava o sonho de implantar esse 
projeto, que inclusive já havia feito uma indicação, por meio de emenda ao 
orçamento, pois, comprovadamente, a implantação desse serviço ajudaria a 
reduzir significativamente os índices de criminalidade da cidade. Tais 
dados estatísticos serão apresentados na Audiência Pública, que contará 
com a presença do Prefeito, a fim de que todos tenham ciência da 
importância desse projeto. Com a palavra, o vereador Rosalvo de 

Vasconcellos Domingos, que na condição de Presidente da Comissão de 
Defesa ao Consumidor convidou todos os presentes a comparecem naquele 
mesmo dia, às 15 horas, naquela Casa do povo, para uma Audiência 
Pública com a concessionária de energia elétrica Ampla, a fim de 
discutirem e reivindicarem, juntamente com  os vereadores, a melhoria do 
fornecimento de energia no município de Guapimirim. Parabenizou o 
Prefeito pelo novo Colégio inaugurado na cidade, destacando que a 



escolha do nome “Maximino José Pacheco” é uma bela homenagem 
prestada a esse homem que foi um guerreiro da nossa cidade, 
carinhosamente chamado de “Seu Max”, mas que lamentava 
profundamente o furto ocorrido em suas dependências, equipadas com 
computadores novos e aparelhos de TV. Continuando, atribuiu o fato à 
falta de planejamento do Comandante Maia, responsável pela Guarda 
Municipal e pela categoria de Vigias da cidade, o qual, em sua opinião, 
não possui qualquer comprometimento com a segurança pública, pois se 
estivesse preocupado em proteger a cidade de Guapimirim, sua população 
e o patrimônio público, tal crime não teria acontecido. A seguir, o nobre 
Edil agradeceu a empresa de transportes públicos, Paraíso Verde, por ter 
disponibilizado uma linha de ônibus para o interior do bairro Segredo, 
possibilitando que ele, Vereador Rosalvo, atendesse uma promessa de 
campanha, deixando os moradores muito agradecidos e felizes com o novo 
serviço. Com a palavra, o Sr. Presidente admitiu que as boas notícias 
muito o alegravam, mas que não podia esquecer as más. Ato contínuo, 
relatou que obteve informações acerca de uma reunião promovida pelo 
Comandante da Guarda, e que o mesmo continuava a coagir os guardas 
municipais, a fim de descobrir um eventual “traidor”, que estaria fazendo 
denúncias contra o próprio. Disse ainda, esperar um firme posicionamento 
do Prefeito, que é uma pessoa de bem e de espírito pacífico, em relação a 
esse Comandante, o qual demonstra com suas atitudes ser um adepto da 
tirania, com aspirações ditatoriais. Em relação à inauguração da Escola 
Municipal Maximino J. Pacheco, se disse muito feliz, pois lá estudou 
durante toda a sua infância, quando ainda era o Colégio Cenecista. 
Externou sua alegria não só pela escolha do Sr. Maximino, que terá seu 
nome perpetuado na história da cidade com esta justa homenagem, mas 
também pelo professor Alfredino, seu tio, que também se dedicou 
intensamente ao Colégio. Em aparte, o vereador Fernando Amaro 

Garcia declarou ter tido notícias de que o Comandante Maia mandou 
recado para os vereadores da Casa Legislativa, de que não adiantava os 
mesmos fazerem pressão contra ele, o Comandante, pois não resultaria em 
nada. O vereador colocou-se, então, à disposição, para tomarem as 
medidas cabíveis quanto a esse assunto. Com a palavra, o Sr. Presidente 
esclareceu que não tinha nada de pessoal contra o Comandante Maia, 
mesmo porque não o conhecia, mas se o seu afastamento fosse necessário 
para o bom andamento dos trabalhos e trazer benefícios ao município, que 
fossem tomadas todas as providências. A seguir parabenizou o vereador 
Alcione e o Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor pela 
iniciativa de promoverem a Audiência Pública com a Ampla, o que 
certamente contribuirá para minimizar os problemas que essa 
concessionária tem trazido ao município. Aproveitou para comunicar que 
as inscrições para participação na referida Audiência estavam abertas, e 
que aqueles que quisessem fazer uso da palavra deveriam se inscrever com 
a devida antecedência, a fim de se evitar um eventual tumulto no momento 
de sua realização. Com a palavra, a Vereadora Marina Pereira da Rocha 
agradeceu a presença de todos, ressaltando que a participação da 
população no plenário, acompanhando o trabalho dos vereadores, era 
extremamente importante para o desenvolvimento do município. 



Agradeceu, em especial, a presença do Sr. Luiz, morador do bairro 
Segredo, e anunciou que a conquista alcançada por intermédio do vereador 
Rosalvo era só o início das muitas melhorias que acontecerão, não só 
naquela localidade, mas em diversos bairros de  Guapimirim, haja vista o 
empenho dos integrantes da Câmara nesse sentido. Dando prosseguimento, 
congratulou os jornalistas Flávia, S. Téo, D. Marlene, Eliane, os quais 
desempenham suas atividades com muita dedicação, amor e 
profissionalismo, e também ao Toninho, que atualmente, juntamente com 
os vereadores, contribui no sentido de dar transparência aos trabalhos 
desenvolvidos na Casa Legislativa. Demonstrou explicitamente a gratidão 
por esses profissionais, pelo carinho e comprometimento facultados ao 
município. Em seguida, a nobre vereadora informou ser aquele o Dia 
Internacional de Combate ao Câncer, comunicando que havia elaborado 
um Projeto de Lei, de combate ao câncer de útero, o qual será 
implementado no mês de maio próximo, e que por se tratar de um projeto 
de prevenção, certamente, trará inúmeros benefícios ao município no 
tocante à saúde pública. Continuando, dirigiu sua fala ao vereador 
Franklin, mostrando-se disponível para juntos fiscalizarem os órgãos de 
saúde pública do município, bem como seus profissionais, alertando que 
toda questão envolvendo saúde é prioridade, e em se tratando de vidas 
humanas, não pode ser admitida a ocorrência de erros. Relatou que 
recentemente acompanhou um acidentado ao hospital, e que, infelizmente, 
o órgão não dispunha de tomógrafo, nem aparelho de ressonância para 
realização dos exames necessários ao atendimento do paciente, o qual 
precisou ser transferido para o Hospital de Saracuruna, a fim de receber 
tratamento adequado. A vereadora Marina afirmou que sonhava um dia ver 
o hospital de Guapimirim totalmente equipado para atendimento à 
população, e não necessitar buscar socorro em municípios vizinhos, como 
acontece atualmente. Após, agradeceu a presença do Dr. Ronaldo em 
plenário, que revelou ser um parceiro que muito havia contribuído por 
ocasião de sua campanha política. Com a palavra, o Presidente enalteceu 
a fibra da vereadora Marina nos assuntos relacionados à saúde do 
município. Em aparte a vereadora externou sua tristeza em relação à 
segurança pública, atualmente sob a responsabilidade do Comandante 
Maia, pelo fato de ele não destacar guardas municipais para permanecerem 
na entrada das escolas do município, com o objetivo de inibir atos de 
violência, tráfico de drogas e outros incidentes que porventura possam 
ocorrer. Disse ainda que se o Comandante tivesse carinho pelas crianças e 
pelo município em geral, adotaria uma postura completamente diversa da 
que vem exercendo. Com a palavra, o Sr. Presidente assegurou que o 
posicionamento do Comando da Guarda Municipal era fruto de 
incompetência e falta de planejamento, e não de efetivo reduzido como 
alegava o Comandante. Afirmou que se houvesse uma melhor distribuição 
dos guardas quando da troca de turnos, em vez de desprender tempo 
tentando militarizar o grupo, tais problemas poderiam, sim, ser resolvidos. 
Mostrou-se solidário à indicação do vereador Fernando Amaro, a qual 
defende a permanência de um guarda municipal na frente das escolas, mas 
que o vereador Rosalvo já vinha lutando em prol desse objetivo há 
bastante tempo e, infelizmente, ainda não havia logrado êxito nessa 



empreitada. Dando continuidade, o nobre Edil demonstrou toda sua 
indignação ao comentar a retirada do guarda municipal que ficava 
posicionado na Reta de Guapimirim, o que certamente contribuiu para dar 
causa ao atropelamento sofrido por uma senhora naquela mesma semana, e 
que diante de algumas denúncias recebidas, tal fato seria alvo de 
investigação pela Casa Legislativa. Quanto à situação do Hospital 
Municipal, disse também fomentar o desejo de vê-lo totalmente equipado, 
e espera que em um futuro próximo o hospital possa estar municiado de 
todos os aparelhos necessários ao bom atendimento da população. Com a 
palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério cumprimentou a todos e 
saudou os jornalistas presentes pelo seu Dia. Em seguida, a vereadora 
lamentou as dificuldades vivenciadas atualmente na área da segurança 
pública, observando que esse sempre foi um serviço de excelência 
prestado pelo município e, certamente, os integrantes da Casa estariam 
envidando esforços no sentido de apurar todos os fatos e, 
consequentemente, sanar os problemas ora apresentados. Em aparte, o 
vereador Franklin Adriano Pereira ratificou a necessidade da criação de 
uma Secretaria de Segurança no município, e que sua responsabilidade 
seja atribuída a um policial, que é o profissional especializado em 
segurança pública, a exemplo do verificado na vizinha Magé, município 
que tem à frente dessa Secretaria um Oficial da Polícia Militar. Conclamou 
que todos se mobilizem e busquem, junto ao Executivo, possibilidades 
para criação da mencionada Secretaria, por imperiosa necessidade. Com a 
palavra, o Sr. Presidente concordou plenamente com o vereador Franklin, 
informando que já havia realizado uma emenda ao orçamento objetivando 
a criação da Secretaria de Segurança, e que contava com o apoio de seus 
pares da Casa Legislativa para o alcance de um desfecho exitoso. Em 
aparte, a vereadora Marina Pereira da Rocha registrou a presença do 
seu amigo Rubens, que hoje faz parte da comunicação e o parabenizou 
pelo seu dia.  Continuando, a vereadora Rizê da Silva Silvério voltando à 
questão de segurança, alegou que a solicitação para disponibilização de 
guardas em frente às escolas, muitas vezes é mal interpretada, deixando 
entrever uma distinção entre instituições públicas e privadas, sendo que a 
preocupação maior deveria estar direcionada para a segurança de todos 
aqueles que circulam nas proximidades das escolas, principalmente no 
horário da tarde. Dando prosseguimento, assim como os demais Edis, 
parabenizou a Secretária de Educação e o Prefeito pela inauguração da 
Escola Municipal Maximino José Pacheco, bem como toda a família do 
saudoso Seu Max, agraciada com essa justa homenagem. Demonstrou, 
ainda toda sua indignação e repúdio ao ato criminoso sofrido pela escola, 
de onde foram furtados computadores e aparelho de TV, protestando pela 
recuperação desses bens. Em referência à Secretaria de Obras do 
município, órgão que há muito tempo vem apresentado problemas, disse 
ter presenciado naquela manhã, um funcionário da Prefeitura realizando a 
capina, estrategicamente, em frente à sua residência, no bairro da Vila 
Olímpia, o que considerou uma afronta, e que esta ação provavelmente se 
devia ao fato de ela, vereadora, reivindicar constantemente a prestação de 
serviços tanto para aquele bairro quanto para as demais localidades do 
município. Ressaltou, ainda, que o “único” funcionário destacado para 



atender todo o bairro encontrava-se sem uniforme, bem como sem 
identificação, numa situação completamente arbitrária, fatos esses que 
devem ser averiguados junto àquela Secretaria, que ultimamente não tem 
sequer disponibilizado o cronograma de realização de serviços junto à 
comunidade. A vereadora Rizê destacou que em outros tempos a 
manutenção do bairro Vila Olímpia era realizada periodicamente, 
mantendo-se sempre bem conservado, e que atualmente estava um caos, 
situação que seria levada imediatamente ao Secretário de Obras do 
município. Finalizando, disse sentir-se envergonhada com a falta de 
manutenção em todo o município de Guapimirim. Em aparte, o vereador 
Oswaldo Pereira concordou com as reivindicações ora apontadas pela 
vereadora, assinalando a necessidade de buscar junto à Secretaria de Obras 
dados que pudessem identificar essa nova empresa contratada pelo 
município para prestação de serviços de limpeza urbana, visto que até a 
presente data era desconhecida de todos. Em aparte, o vereador Franklin 
reiterou a urgência de se implementar o choque de ordem no município, 
por envolver todas as Secretarias, a fim de sanar os graves problemas que 
vêm se sucedendo em todo o município. Com a palavra, o Presidente 
disse que, assim como os demais Edis, era um apaixonado pela cidade e 
lamentou a forma relapsa pela qual alguns Secretários têm tratado o 
município, salientando mais uma vez a necessidade de um posicionamento 
contumaz do Chefe do Executivo em relação aos detentores dessas Pastas. 
Quanto aos serviços prestados pela nova empresa de contratada pelo 
município, afirmou que no dia anterior estivera pessoalmente em suas 
dependências solicitando a limpeza do bairro Monte Olivetti, e pode 
detectar que um dos principais problemas referia-se ao fato de os 
encarregados não conhecerem a geografia do município, o que estaria 
dificultando o adequado atendimento à população. Sugeriu ainda que, a 
fim de agilizar a realização dos serviços, os próprios vereadores se 
dirigissem à empresa e indicassem o local/bairro a ser atendido.  Por fim, 
conclamou a todos, inclusive os profissionais de comunicação ali 
presentes, a buscarem juntos, soluções para uma Guapimirim melhor. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Projeto de Lei nº. 1028/14, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Requerimento nº. 008/14, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento 

nº. 009/14, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, pedido de urgência para 
votação do Requerimento nº 010/14, de autoria do ver. André Azeredo 

Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 

urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Requerimento nº 
010/14, de autoria do ver. André Azeredo Dias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, pedido de urgência para 
votação do Requerimento nº 011/14, de autoria da ver. Rizê da Silva 



Silvério. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 

urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Requerimento nº 
011/14, 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. Em pauta, pedido de urgência para 
votação do Requerimento nº 012/14, de autoria do ver. André Azeredo 

Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 

urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Requerimento nº 
012/14, de autoria do ver. André Azeredo Dias. 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 avisou sobre a Audiência Pública com a empresa AMPLA, às 
15 horas deste mesmo dia; convidou a todos para, após a Sessão do dia 
15/04, a Apresentação do Programa Rio Rural, uma parceria entre o Banco 
Mundial, a Prefeitura de Guapimirim, a EMATER-RIO e a Secretaria de 
Agricultura; e encerrou a sessão quando eram doze horas e vinte e dois  
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. 



 


