
Ata da 13ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 27 de Maio de 2014. 

Às dez horas e trinta e sete minutos do dia vinte e sete de maio de dois mil 
e quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Terceira Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Segundo Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. 
Dando início à reunião, o senhor Presidente convidou o vereador Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos a assumir a função de Primeiro Secretário, em 
seguida pediu à Segunda Secretária que fizesse a chamada dos Srs. 
Vereadores, verificando-se a ausência da vereadora Rizê da Silva Silvério, 
e informou que esta se encontrava à disposição desta Casa. Após colocou 
em discussão a ata da sessão anterior, realizada no dia 13 de maio. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, a Ata foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, pediu ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
EXPEDIENTE, a saber: PROJETO DE LEI: - nº 1033/14, de autoria do 
Poder Executivo; - nº 1035/14, de autoria do Vereador André de 

Azeredo Dias; - nº 1036/14, de autoria do Vereador André de Azeredo 

Dias; OFÍCIOS: PRS/SSE/CSO 50027/13, do TCE/RJ; - GP 056/14, do 
Poder Executivo; - nº 092/14, do Conselho Tutelar; - Circular nº 079/14, 
da Secretaria Municipal de Cultura; REQUERIMENTO: - no 016/14, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; INDICAÇÕES: - n.os

 199, 200, 

201, 202, 203, 213, 214 e 215/14, de autoria do ver. Osvaldo Pereira; - 
n.os

 204, 205, 206, 207 e 208/14, de autoria do ver. Franklin Adriano 

Pereira; - n.os
 209, 210, 211 e 212/14, de autoria do ver. André de 

Azeredo Dias; - n.os
 216, 217, 218, 219 e 220/14, de autoria da ver. 

Marina Pereira da Rocha; COMUNICADOS: - n.os
 004847, 004561, 

004562 e 002307/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. Com a palavra, 
o Sr. Presidente parabenizou o Sr. “Dodô” pela última cavalgada 
organizada por ele, da qual ele, ver. André, pôde participar, e pelo trabalho 
que ele vem desenvolvendo a frente da Tropa dos Guerreiros, ocupando 
com coisas boas as mentes dos jovens, que deixam de se envolver com 
coisas erradas, como drogas. Após, afirmou não ter esquecido da 
perseguição sofrida pelos Guardas Municipais, e que os mesmos poderiam 
se tranqüilizar, pois esta Casa estava tomando providências. O edil 
declarou que, na última semana, foi procurado por um Guarda que, muito 
preocupado, achava que os vereadores tinham deixado o problema deles de 
lado, e que eles iriam sofrer represálias do Comandante da Guarda, 
conforme este mesmo afirmou, em uma reunião com os Guardas, que 
agiria com os denunciantes. André de Azeredo procurou deixar claro que, 
em hipótese alguma, os vereadores desta Casa irão recuar diante de 
qualquer covardia que esteja acontecendo contra qualquer funcionário ou 
morador deste município, e que, conforme dito em outra ocasião pelo 
Vereador Magal, se for pelo bem da população, esta Câmara estará do lado 
do governo, mas se for para cometer atitudes covardes e perseguições, o 
governo não terá o apoio e a parceria desta Casa. Disse ainda ter pedido 
informações, extra-oficialmente, ao Comandante da Guarda, que se 



recusou a concedê-las, e que, por isso, estava as requerendo na forma 
regimental, o que o obrigará a dá-las, caso contrário, sofrerá as medidas 
cabíveis. Comentou também que o mesmo guarda que o procurou na 
última semana lhe disse que o Comandante da Guarda, no Rodeio, mandou 
que todos os que estivessem com agasalho o retirassem, pois havia dois 
Guardas que estavam sem tal proteção, fazendo com que todos, numa 
atitude covarde, desumana e arbitrária, sentissem um frio insuportável. O 
parlamentar voltou a afirmar que todas as denúncias serão apuradas, e que 
os Guardas poderiam ficar tranquilos. Em aparte, o vereador Rosalvo de 

Vasconcellos Domingos declarou seu apoio à apuração das denúncias dos 
guardas, e disse ter sido informado pelos mesmos que o Chefe da Guarda 
vem tentando coloca-los contra os vereadores desta Casa. Rosalvo 
ressaltou que esta Câmara está trabalhando em prol do guardas, haja vista 
o requerimento de informações mencionado pelo Presidente André 
Azeredo. Continuando, o Sr. Presidente disse ter sido informado de que o 
Comandante da Guarda, em uma das reuniões, após esta Casa ter cobrado 
informações a ele quanto a falta de uniformes e equipamentos obrigatórios 
para o trabalho dos Guardas, afirmou não ser ele o responsável por isso, 
pois ele representa o Prefeito, que é quem deveria providenciar os 
uniformes e equipamentos. Diante disso, pediu que o Prefeito Marcos 
Aurélio tomasse as providências necessárias para suprir tais necessidades. 
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no Expediente, deu-
se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei nº. 1032-A/14, de 
autoria da ver. Marina Pereira da Rocha. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão. Em pauta, requerimento nº. 013/14, de autoria do 
Vereador Osvaldo Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, requerimento nº. 014/14, de autoria do Vereador 
Osvaldo Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, requerimento nº. 015/14, de autoria do Vereador Osvaldo Pereira. 
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 encerrou a sessão quando eram dez horas e 
cinquenta e oito  minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Rosalvo de 

Vasconcellos Domingos, ____________, Primeiro Secretário, mandei 
lavrar a presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai 
assinada por mim e pelos demais Vereadores. 


