
Ata da 8ª Sessão Ordinária no 1º Período 
do 22º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 15 de Abril de 2014. 

Às onze horas e dezenove minutos do dia quinze de abril de dois mil e 
quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-
se a Oitava 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 Sr. Vereador 
Franklin Adriano Pereira. A seguir, colocou em discussão a ata da sessão 
anterior, realizada no dia 08 de abril. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, a Ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
Em seguida, solicitou à Primeira Secretária que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETO DE LEI: - nº 
1029/14, de autoria do Poder Executivo; - nº 1030/14, de autoria do Poder 
Executivo; - nº 1031/14, de autoria do Alcione Barbosa Tavares; nº 
1032/14, de autoria do Poder Executivo; INDICAÇÕES: - n.os 155, 156 e 
157, todas de autoria do ver. André de Azeredo; COMUNICADOS: - nº 
CM019200/2014, do Ministério da Educação; - n.os 001267, 004701 e 
000607/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. Após, o Sr. Presidente 
conferiu a palavra aos nobres Edis. Com a palavra, o vereador Alcione 
Barbosa Tavares que após cumprimentar os vereadores, os componentes da 
mesa e o público presente à sessão, pediu que o Projeto de Lei nº 1031, de 
sua autoria, fosse apreciado com carinho pelos nobres parlamentares, tendo 
em vista sua extrema relevância para o Município. Sobre o referido Projeto, 
explicou que o mesmo tinha o propósito de outorgar ao Poder Público, 
autonomia para contração de menores de idade, no caso, aqueles com mais 
de dezesseis anos. Continuando, ressaltou que essa iniciativa seria uma 
forma de proporcionar a geração do primeiro emprego a esses jovens, e que 
todos ali sabiam da dificuldade do ingresso daqueles adolescentes no 
mercado de trabalho. Outro benefício desse Projeto, segundo o nobre Edil, 
seria afastar esses jovens das ruas, evitando assim futuros problemas de 
ordem social. Por fim, agradeceu a atenção dispensada, pediu a ajuda e 
compreensão de todos e reiterou a importância da aprovação daquele Projeto 
de Lei. Agradeceu ainda as presenças dos funcionários da EMATER, do Sr. 
Cláudio, Sr. Sidney, Sr. Edson e Sr. Ronaldo e, em especial, os nobres Edis 
por terem possibilitado que ele promovesse a Moção de Aplausos a D. 
Marlene. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o ilustre Vereador 
pela iniciativa de elaboração do Projeto, enaltecendo sua preocupação com a 
questão da qualificação profissional, bem como a inserção desses 
profissionais no mercado de trabalho. Complementado, disse ter certeza que 
os pares daquela Casa Legislativa estariam unidos em prol do bem-estar 
comum. Com a palavra, o Ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos 
cumprimentou os senhores Vereadores, a Mesa e o público presente. Após, 
agradeceu a todos que participaram da Audiência Pública instaurada por 
aquela Câmara e realizada no último dia 08, todavia, disse que lamentava a 
ausência dos representantes da concessionária de energia Ampla, empresa 
alvo das reclamações dos munícipes, na mencionada Audiência. Afirmou, a 
seguir, que com essa atitude a Ampla havia mostrado mais uma vez que não 
tinha compromisso nem respeito com a cidade de Guapimirim, mas que 



eles, Vereadores presentes à Audiência, ouviram com imenso prazer todas 
as reivindicações do povo de Guapimirim. O nobre Edil assegurou que 
todos podiam ter certeza de que aquela Casa Legislativa estaria apurando as 
irregularidades, bem como seriam tomadas as devidas providências quanto à 
supramencionada empresa, que vem reiteradamente desrespeitando o 
município de Guapimirim, e que para tanto contava com colaboração de 
todos os seus companheiros daquela Casa de Leis. Com a palavra, o Sr. 
Presidente agradeceu as palavras de Sua Excelência, o ver. Rosalvo, 
destacando que o mesmo tem sido um guerreiro incansável na luta pela 
melhoria da qualidade de vida no município, na posição de Presidente 
daquela Comissão, a qual tem conduzido com extrema maestria e sabedoria. 
Finalizando, parabenizou o nobre Edil pela habilidade na condução da 
Audiência Pública ora em discussão. Com a palavra, o vereador Cláudio 
Vicente Vilar cumprimentou todos os presentes. Em seguida, afirmou que 
se sentia feliz por ver amigos que estavam ajudando o município, como a 
Secretária de Educação, Srª Maria Cecília, a qual está realizando um 
excelente trabalho à frente da Pasta. Revelou que no início da legislatura 
tinha havido um atrito entre ambos, no entanto, reconhecia que a Secretária 
estava dando um rumo certo à Educação do município, e por isso a 
parabenizava. Também agradeceu ao policial Rodrigues pelo trabalho 
realizado junto aos jovens do município, com suas motos, e disse saber das 
dificuldades enfrentadas por ele, porém, esperava que o policial continuasse 
a dar respaldo ao município, apesar da falta de infraestrutura da polícia, e 
que precisava de mais pessoas como ele para ajudar o município a caminhar 
na direção correta e proporcionar mais sossego às famílias de Guapimirim. 
Após, o ver. Cláudio Vilar, dirigindo-se ao Sr. Presidente, alertou para o 
reduzido número de Indicações que vem sendo apresentadas; em 
contrapartida, afirmou que estava muito contente, pois estivera juntamente 
com o Sr. Rodrigo, Chefe de Gabinete do Prefeito, em vários bairros da 
cidade, recebendo dele a garantia de que todo o serviço de conservação teria 
o andamento esperado, e que o resultado do trabalho ficaria muito bonito. 
Visitara também o bairro Sapê, onde presenciou o belo trabalho realizado 
pelo Sr. Gaguinho, o qual parabenizou pela dedicação e extremo carinho 
dispensados àquela localidade, que é cuidada por ele como se fosse sua 
própria casa. Destacou ainda as melhorias verificadas no Parque Stº. 
Eugênio, que possui menor extensão, mas também está apresentando 
melhoras no tocante à limpeza. Complementado, o nobre Edil esclareceu 
que durante caminhada pelos bairros Jardim Guapimirim e Jardim Modelo, 
o Sr. Rodrigo assegurara que os serviços de limpeza urbana naqueles locais 
seriam normalizados o mais breve possível. Com a palavra, o Senhor 
Presidente, que após agradecer as palavras do Ver. Cláudio, disse que havia 
sido uma lembrança muito feliz do Edil mencionar a presença da Secretária 
de Educação, D. Cecília, a qual vem, realmente, realizando um trabalho 
diferenciado, buscando promover uma educação de excelência no 
município. Continuando, agradeceu a Secretária pelo desenvolvimento do 
Projeto de Educação Integral no município, fruto de muita dedicação, e que 
contou com emenda parlamentar de sua autoria. Lembrou que estivera 
reunido em várias ocasiões com a referida Secretária, quando eram 
discutidos os diversos problemas inerentes ao assunto como, por exemplo, a 
dificuldade de os pais dos alunos entenderem a dinâmica do projeto. Ato 
contínuo, congratulou a Secretária de Educação pela nobre iniciativa e pelo 



fato de já haver uma escola do município atuando nesse novo modelo de 
educação integral, formato esse que esperava ver implementado em a toda 
rede pública municipal. Com a palavra a Ver. Marina Pereira da Rocha, 
que depois de cumprimentar os nobres Edis e o público presente disse que 
não poderia deixar de agradecer a presença da Secretária de Educação, 
Maria Cecília, que tem sido uma guerreira à frente da Educação do 
município. Afirmou que em uma de suas visitas às escolas do município, 
ocasião em que aproveitava para conversar com os professores, os mesmos 
declararam que era a primeira vez em doze anos que a Secretaria de 
Educação proporcionava a eles tamanha estrutura. Após, parabenizou a 
Secretária pelo excelente trabalho realizado, e disse ter certeza de tudo que a 
Secretaria de Educação necessitasse e que fosse em prol do bem-estar da 
população, os integrantes daquela Casa Legislativa estariam prontos a 
colaborar. Ultimando, a ver. Marina agradeceu as presenças em plenário do 
Pastor Lincon, do policial Rodrigues e do Major Sérgio Marques. Com a 
palavra, o Sr. Presidente enalteceu a nobre Edil, afirmando que ela 
também era uma guerreira, eis que tem visitado constantemente as escolas e 
acompanhado de perto a evolução da educação no município. Em seguida, 
fez constar a presença do Major Sérgio Barbosa Marques, Subcomandante 
do 34º Batalhão de Polícia, externando sua felicidade pela presença de 
policias naquela Casa de Leis, uma vez que também era policial, e sempre 
dizia que estava Vereador, mas que era um policial militar e se sentia muito 
honrado por isso. O ilustre Presidente falou da emoção de entregar, naquele 
dia, Moção de Aplausos ao amigo e companheiro Rodrigues, com quem 
outrora tivera o prazer de trabalhar. Por fim, agradeceu a presença do 
Subcomandante Sérgio Barbosa Marques. Com a palavra, a Vereadora Rizê 
da Silva Silvério, que após saudar os nobres vereadores e o público 
presente, disse que fazia questão de agradecer a presença da “sua querida” 
Secretária de Educação, Maria Cecília, ressaltando que era sempre muito 
bom tê-la ali, junto aos vereadores. A nobre Vereadora afirmou que sabiam 
das inúmeras atribuições que lhe eram confiadas, sobretudo, da rotina 
corrida da Secretaria de Educação, e parabenizou-a por todos os grandes 
feitos que têm sido realizados no município. Continuando, disse que todos 
tinham conhecimento que ela, a Secretária, juntamente com o Prefeito 
Marco Aurélio, sentavam, conversavam e discutiam, uma vez que a 
educação era prioridade para o município. Após, direcionando a palavra ao 
Sr. Presidente, a ver. Rizê agradeceu as presenças dos demais participantes, 
em especial, aos visitantes da Casa, Sr. Ronaldo e Sr. Edson, ambos da 
EMATER, amigos de longa data – os quais já realizaram muitos trabalhos 
em conjunto, em outros Governos –, além da presença da Srª Marlene, 
Secretária de Agricultura do Município, que naquele dia estaria recebendo a 
Moção de Aplausos; agradeceu também a presença do Major Sérgio 
Marques, do policial Rodrigues, enfim, de todos os ali presentes. Com a 
palavra, Sua excelência, o Presidente, destacou a importância da visita do 
povo, assim como a dos Secretários Municipais naquela Casa de Leis, uma 
vez que os Secretários eram, geralmente, a quem os Vereadores cobravam 
providências. Ressaltou que gostaria de receber as presenças de todos os 
Secretários Municipais, a fim de que acompanhassem de perto as 
reivindicações dos Vereadores, legítimos representantes do povo. 
Exemplificou, dizendo que quando os Vereadores solicitavam alguma 
benfeitoria para um determinado bairro, estavam, na verdade, representando 



todos os moradores daquela localidade, ou seja, da população do município. 
Em seguida, o nobre Presidente agradeceu e parabenizou os Secretários ali 
presentes, em especial, o Secretário de Cultura, Sr. Mauro Motta, que era 
um dos que mais marcavam presença naquela Casa de Leis, mas que embora 
houvesse estado presente à Sessão mais cedo, precisou ausentar-se por conta 
de outros compromissos. Solicitou, ainda, que os Secretários ali presentes 
levassem o convite aos demais Secretários Municipais para que visitassem 
aquela Casa Legislativa. Em seguida, pediu que o Major Sérgio levasse o 
abraço e carinho de todos os Vereadores ao Comandante do 34º Batalhão de 
Polícia Militar, o qual tem realizado um trabalho diferenciado, e que chegou 
aos municípios de Guapimirim e Magé no Comando do Batalhão fazendo 
realmente a diferença. Afirmou que a cidade havia crescido e, com o 
progresso, os índices de violência também tinham aumentado, mas que o 
Major Sérgio juntamente com o Comandante estavam fazendo um trabalho 
de excelência no que se referia à Segurança Pública. Informou que tentaria 
marcar uma Audiência Pública, sobre Segurança Pública, ainda para aquele 
mês de abril, visto que o município vem sofrendo em razão dessa excessiva 
violência. Dando continuidade, disse que estivera com o Coronel e havia 
tido uma impressão muito boa acerca do trabalho que ele pretendia 
desenvolver no município; que estava podendo constatar o que o Coronel 
tem realizado à frente do 34º Batalhão. Por último, asseverou que iriam 
pedir um pouco mais de atenção ao município de Guapimirim, o qual tem 
crescido muito e, consequentemente, gerado o aumento da violência; assim 
sendo, postulou que os “olhos” do Comando do 34º Batalhão se voltassem 
também para o município de Guapimirim, que carecia de Segurança Pública. 
O Sr. Presidente comentou ainda acerca da boa receptividade que tivera 
quando de sua visita ao bairro Monte Olivetti, momento em que pôde 
verificar os problemas já sinalizados por outros vereadores, tais como 
limpeza, capina e roçada, ressaltando que iria solicitar ao Poder Executivo 
que tivesse um carinho com aquele bairro, que era distante e estava um 
pouco esquecido, todavia contava com uma população ordeira, que nutria 
um carinho especial pelo município, ratificando a necessidade de que o 
Executivo interviesse para a melhoria do Monte Olivetti. Lembrou a todos 
que as Moções de Aplausos seriam entregues ao final da Sessão, solicitando 
que aqueles ali presentes permanecem no recinto, a fim de prestigiarem os 
homenageados do dia, entre eles, o Pastor Lincon, um grande amigo que 
Deus havia colocado em seu caminho, mas considerava que o Município 
havia ganhado um irmão, tendo em vista o trabalho que o Pastor vinha 
desenvolvendo na cidade. Afirmou que, como Policial Militar, sempre se 
preocupara com o combate ao tráfico de drogas, e que o Pastor Lincon tinha 
chegado ao município com uma visão atualizada de como lidar com os 
jovens viciados, propiciando a ele, Sr. Presidente, um aprendizado 
constante sobre o desenvolvimento desse trabalho. Por todo o exposto, 
considerava justa e de fundamental importância a homenagem ora prestada. 
Terminado o Expediente, e não havendo quaisquer deliberações para a 
Ordem do Dia, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas 
e trinta e oito 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. 


