
Ata da 15ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 10 de Junho de 2014. 

Às onze horas e dois minutos do dia dez de junho de dois mil e quatorze, 
sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se a 
Décima Quinta Sessão Ordinária no Primeiro Período do Vigésimo 

Segundo Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. Dando 
início à reunião, o senhor Presidente convidou a vereadora Marina Pereira 
da Rocha a assumir a função de Primeira Secretária, e o Vereador 
Fernando Amaro Garcia a assumir a função de Segundo Secretário, e pediu 
a este que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a 
ausência dos vereadores Franklin Adriano Pereira, Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos, Claudio Vicente Vilar e Rizê da Silva Silvério. 
Em seguida, informou que os vereadores ausentes se encontravam à 
disposição desta Casa, e colocou em discussão a ata da sessão anterior, 
que, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. Após, pediu ao Primeiro Secretário 
que fizesse a leitura dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: 
INDICAÇÕES: - n.os

 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240/14, de 
autoria da ver. Marina Pereira da Rocha; - n.os

 241, 242, 243, 244 e 

245/14, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os
  246, 247 e 

248/14, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os
  249, 250, 

251, 252 e 253/14, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.os
 

254, 255, 256, 257 e 258/14, de autoria do ver. Osvaldo Pereira; 
COMUNICADOS: - n.os

 026538, 022569, 030505, 014615, 

026539,002952 e 002804/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde. A 
seguir, o Sr. Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a 
palavra, o vereador Osvaldo Pereira pediu ao Prefeito Marcos Aurélio 
que cobrasse do Secretário de Obras uma solução para uma cratera que, há 
mais de quinze dias, foi aberta no bairro do Sapê, próximo a uma quadra 
aonde crianças brincam, colocando em risco suas vidas e das pessoas que 
transitam pelo local. Salientou ter certeza de que o Prefeito não quer esse 
tipo de coisa para a cidade, e que, por isso, estava lhe fazendo esse pedido. 
Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o Ver. Osvaldo por suas 
palavras, e lembrou que o problema de cratera não está sendo privilégio do 
bairro Sapê, pois há outros bairros que também estão passando por 
dificuldades. Registrou a presença de representantes do bairro Parada Ideal 
e do Vale das Pedrinhas, que também estavam passando por dificuldades, 
e ressaltou que o Prefeito irá cobrar do Secretário de Obras que seja 
sanado esse tipo de problema, uma vez que não adianta dar autonomia ao 
Secretário, pois, dessa forma, nada é feito. Informou, a seguir, que neste 
mesmo dia, estarão em uma reunião com o Secretário de Saúde, devido a 
várias denúncias feitas nesta Casa de Leis com relação ao Hospital e a 
Saúde do município. André relembrou que eles tem sempre dito que a 
Saúde de Guapimirim é de excelência, e que tem feito a diferença na 
região, pois quase cinquenta por cento dos atendimentos feitos no hospital 
municipal são de moradores de Magé e de outros municípios, apesar de 
não ser uma unidade de alta complexidade, mas de média, e, mesmo assim, 



atender munícipes de regiões que tem hospitais de alta complexidade. 
Quanto às denúncias, disse que várias chegaram esta semana a esta Casa 
de Leis após alguns incidentes no hospital, e que, por isso, teriam os 
vereadores a mencionada reunião com o Secretário de Saúde, e que fariam 
uma vistoria no hospital a fim de identificar qualquer irregularidade. Por 
fim, informou que no dia vinte e sete se realizará o Fórum de Segurança 
Pública, e afirmou que é de suma importância a participação da população, 
que tem sofrido com o aumento significativo da criminalidade no 
município. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no 
Expediente e nem quórum regimental para a Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas e quarenta e cinco 
minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Marina Pereira da Rocha, 
____________, Primeira Secretária, mandei lavrar a presente Ata que, 
depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais 
Vereadores. 
 


