
 Ata da 18ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 05 de Agosto de 2014. 

Às dez horas e trinta e sete minutos do dia cinco de agosto de dois mil e 
quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Oitava Sessão Ordinária no Segundo Período do 

Vigésimo Segundo Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. 
Dando início à reunião, o senhor Presidente pediu a Segunda Secretária 
que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a presença de 
todos. Após colocou em discussão a ata da sessão anterior, realizada no dia 
vinte e quatro de junho. 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: - n.os 1043/14, 
de autoria do Poder Executivo; - 1045/14 e 1046/14, de autoria da 
Vereadora Marina Pereira da Rocha; REQUERIMENTO: - nos 020 e 
021/2014, de autoria do Vereador André de Azeredo Dias ; OFÍCIO: - no 
068/14, de autoria do Poder Executivo;    INDICAÇÕES: - n.os 293, 294, 
295, 296, 297  e 298/14, de autoria da Vereadora Marina Pereira da 
Rocha; - n.os  299, 300, 301, 302 e 303/14, de autoria do ver. Osvaldo 
Pereira; - n.os  305, 306, 307 e 308/14,  de autoria do ver. Franklin 
Adriano Pereira; - n.os  304, 309, 310, 311 e 312/14, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; - n.os  313, 314, 315, 316 e 317/14, de autoria da 
Vereadora Rizê da Silva Silvério;  - n.os  318, 319, 320, 321 e 322/14, de 
autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; INFORMAÇÃO: Ombro 
Amigo – Acolhimento a dependentes químicos e seus familiares: Locais: 
Escola de idiomas Dedo de Deus e na Igreja Metodista em Magé;  
CONVITE: Igreja Nossa Senhora D`Ajuda – A Comissão organizadora 
da Festa de Nossa Senhora da D´Ajuda – Bairro Parque D`Ajuda – 
Convida a todos os vereadores e munícipes para grandiosa Festa de Nossa 
Senhora D`Ajuda a ser realizada nos dias 15, 16 e 17 de Agosto no bairro 
Parque D`Ajuda. COMUNICADOS: : - n.os 016629, 016628, 016627, 

016626, 016625, 016624, 016623, 016622, 016621, 016620, 016619, 
016618, 054945, 054944, 054943, 026368, 047760, 012107, 012106, 
012047, 033451, 005092, 007370, 001084, 005097 e 
001784/MS/SE/FNS, do Ministério da Saúde; : - n.os  CM178129, 

CM178128, CM178127, CM178126, CM178125, CM178124, 
CM178123, CM178122, CM178121, CM178120, CM178119, 
CM178118, CM178117, CM178117, CM178116, CM178115, 
CM178114, CM178113, CM178112, CM178111, CM178110, 
CM178109, CM155098, CM150821 e CM135447/2014, do Ministério 
da Educação. A seguir, o Sr. Presidente registrou a presença do 
Deputado Estadual “Rafael do Gordo”, dando-lhe as boas vindas a esta 
Casa. Desejou também um bom retorno de recesso aos demais vereadores 
e enalteceu a continuidade do trabalho de cada um no período,  
parabenizando-os pela dedicação e comprometimento demonstrados para 
com a população de Guapimirim. Com a palavra, a Vereadora Marina 
Pereira da Rocha agradeceu o Deputado Estadual Rafael do Gordo pelas 



ambulâncias que ele conseguiu para Guapimirim e discorreu sobre seu 
Projeto de Lei que trata da implantação de Postos de Fisioterapia para 
crianças até doze anos, pedindo o apoio dos demais edis para sua 
aprovação. Disse ter entrado triste no período de recesso pelo fato de não 
ter muitas de suas indicações atendidas até então, mas que agora estava 
feliz em ver muitas serem atendidas, como a do Vereador Fernando, para 
que manilhassem o bairro Parque Freixal. Comentou também ter 
participado da aula inaugural do Curso de Corte e Costura, fruto de uma 
parceria com o Estado e a FIRJAN, visando qualificar a mão-de-obra do 
município. Com a palavra, o Sr. Presidente registrou e agradeceu a 
presença do Prefeito Marcos Aurélio Dias, convidando-o a comparecer 
mais vezes às Sessões, e teceu elogios à vereadora Marina e ao seu 
trabalho. Com a palavra, o Vereador Claudio Vicente Vilar agradeceu a 
presença do Deputado Rafael e pelo o que ele fez pelo município. 
Agradeceu também ao Prefeito Municipal pela sua presença, e ressaltou 
que estava lhe agradando a forma como as melhorias estavam começando 
a aparecer na cidade. Com a palavra, o Sr. Presidente também agradeceu 
ao Deputado Rafael que, através de Emenda Parlamentar, direcionou um 
ônibus escolar para o município, assim como havia feito o Deputado 
Ricardo da Carol. Com a palavra, o Vereador Franklin Adriano Pereira 
também agradeceu ao Deputado Rafael pela ajuda dada a Guapimirim, e 
frisou que cada vereador escolheu apoiar candidatos que realmente 
fizessem algo por Guapimirim, como o deputado vinha fazendo. O edil 
comentou que, além da indicação feita pelo vereador Fernando ter sido 
atendida, a Creche da Várzea Alegre já tinha sua obra iniciada, a 
construção da Creche da Iconha estava a todo vapor, assim como o PSF do 
Status, e que os cursos da FIRJAN já estavam em andamento. Com a 
palavra, o Vereador Alcione Barbosa Tavares destacou o grande número 
de indicações feitas pelos atuais vereadores e intenso trabalho realizado 
por todos durante o recesso. Agradeceu ao Deputado Rafael do Gordo por 
tê-los atendido, reconhecendo que, muitas vezes, os vereadores perturbam 
e incomodam em busca melhorias para o município. Por fim, agradeceu 
pela ambulância e pela van que passaram a fazer o transporte de pacientes 
para a hemodiálise no município e pelo ônibus que passou a transportar as 
crianças para a escola. Com a palavra, o vereador Osvaldo Pereira fez 
elogios aos demais vereadores, com os quais disse ter aprendido muito 
durante seu primeiro ano de mandato. Agradeceu também ao Deputado 
Rafael pelos benefícios feitos por Guapimirim, e lhe afirmou que ele 
estava muito bem representado no município pelo vereador Alcione. 
Agradeceu ao Prefeito pela parceria com a FIRJAN, e comentou que o 
Professor Luís Augusto lhe disse que o próximo curso seria o de solda. O 
edil fez elogios ao SENAI, afirmando ser uma Instituição séria, 
reconhecida no Brasil e no mundo, e que o primeiro passo para a geração 
de empregos era qualificar a mão de obra. Com a palavra, o Sr. 
Presidente parabenizou o Sr. Prefeito pela parceria com a FIRJAN, 
ressaltando a  importância da qualificação profissional no município diante 
de um mercado de trabalho tão competitivo. O edil fez uma indicação 
verbal ao Prefeito solicitando a desapropriação de uma área para a 
construção de uma sede permanente do SENAI, pois esta teria sido uma 



das necessidades apontadas por diretores do SENAI para facilitar a 
implantação de cursos como o de solda, por exemplo. Com a palavra, a 
Vereadora Rizê da Silva Silvério agradeceu a presença do Sr. Prefeito e 
disse ao Sr. Presidente que ficou muito feliz com a aula inaugural do 
SENAI,  ressaltando que várias foram as tentativas dos Diretores do 
SENAI de entrarem no município havia algum tempo, e que, no dia 
anterior, o professor Luís comentou que estava muito feliz, mas que não 
havia sido fácil, pois haviam sido quinze anos de tentativas até que, neste 
Governo e com esta Câmara de Vereadores, conseguiram. Com a palavra, 
o Sr. Presidente comentou que os Diretores do SENAI haviam lhe dito 
exatamente isso, e que eles nem mesmo atendidos foram pelas gestões 
anteriores, apesar de oferecerem cursos gratuitos que só iriam trazer 
benefícios para o município. Em aparte, o vereador Osvaldo disse ter ido, 
durante o recesso, ao local que seria construído o CVT, e que também 
estavam presentes o Prefeito e o pessoal do Estado, que reforçaram a 
promessa de que o Centro seria construído logo que a Prefeitura asfaltasse 
o acesso ao local, e se comprometeram a realizar o curso de Papeleiro, 
momentaneamente desenvolvido somente em São Paulo e Curitiba, devido 
à existência de duas grandes indústrias de papel no município. Com a 
palavra, o Sr. Presidente salientou a luta dos vereadores pela qualificação 
da mão de obra local, e, mais uma vez, agradeceu e parabenizou o Sr. 
Prefeito por ter se comprometido, de imediato, a providenciar um terreno 
para o CVT. Comentou ainda ter levado o Prefeito até o gabinete do 
Deputado Ricardo da Carol e, posteriormente, ao gabinete do Presidente da 
FAETEC, Celso Pansera, que também os recebeu muito bem, onde 
firmaram a parceria em prol do município para trazer Cursos de 
qualificação, tendo em vista o empenho do edis e do Governo para trazer 
mais empresas para o município. Com a palavra, o Vereador Fernando 
Amaro Garcia agradeceu ao Deputado Rafael do Gordo por tudo que 
estava fazendo por Guapimirim, também ao Prefeito pelas conquistas, e 
aos colegas vereadores por todo o trabalho realizado. Comentou que não 
esperava a presença do Prefeito na Sessão, e o agradeceu, em nome dos 
bairros Parque Freixal e Quinta Mariana, por ter atendido sua indicação, 
pois os moradores diziam que, na época do Prefeito Nelson, ninguém 
havia feito nada pelo bairro além de promessas. Com a palavra, o 
Vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos agradeceu ao Deputado 
Rafael do Gordo pelo o que ele já fez por Guapimirim, e desejou que o 
mesmo tivesse bastante sucesso na eleição, pois era merecedor. Agradeceu 
também a FIRJAN por ter mandado a base itinerante, que estava no pátio 
da Prefeitura, para oferecer qualificação as costureiras do município, e 
comentou que, no dia anterior, teve o prazer, junto aos vereadores André e 
Magal, de estarem com Professor Luis do Santos, Chefe da Educação 
Profissional da FIRJAN, que se propôs a contemplar o município com uma 
base do SENAI, sendo necessário somente um prédio, fazendo o pedido 
diretamente ao Prefeito Marcos Aurélio, que estava presente. O edil frisou 
a importância da harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo em 
todo o processo. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o nobre 
Edil por suas palavras, disse que o mesmo vinha lutando muito pela 
qualificação da mão de obra do município, e declarou acreditar que 



obteriam êxito em trazer o SENAI definitivamente para o município. 
Afirmou também que quem saía ganhando com a harmonia entre os 
poderes era a população, mas que esta harmonia não isentava a 
responsabilidade de cobranças, o que podia ser visto em cada dia de sessão 
desta Casa. Com a palavra, a Vereadora Rizê da Silva Silvério agradeceu 
a surpresa da presença do Deputado Rafael do Gordo, a quem agradeceu 
pelas Emendas Parlamentares que contemplaram o Município, e do 
Prefeito Marcos Aurélio, agradecendo-o pelas últimas realizações, embora 
ainda existisse muito a ser feito. A parlamentar ressaltou que o Prefeito era 
conhecedor das necessidades do município, pois estava sempre com os 
vereadores, e que alguns sonhos estavam sendo realizados no Segundo 
Distrito, como a desapropriação de um terreno no Vale das Pedrinhas para 
a construção de uma Creche Modelo, e a aquisição do antigo Orfanato Lar 
Maria Medianira, na Várzea Alegre, onde, por sua indicação, seria  
implantado um Centro de Educação Infantil e Alfabetização. Agradeceu 
também pela retomada da obra da quadra municipal na Vila Olímpia, que 
estava parada há alguns anos, e, antecipadamente, pela desapropriação de 
uma área na Rua Trinta e Sete para a construção de uma Creche, e, 
também de forma antecipada, pelo manilhamento e saneamento do bairro 
Santo Amaro a serem iniciados neste segundo semestre. A seguir, 
discorreu sobre a proximidade da Festa de Nossa Senhora D`Ajuda, que 
havia três ou quatro anos estava abandonada, mas que o Prefeito, 
atendendo sua indicação, a realizaria, como ocorreu no ano passado. Disse 
ainda que algumas escolas municipais estavam realizando suas festas 
juninas para a comunidade e as crianças, e que teve a felicidade de estar 
presente no último final de semana na escola Acácia Leitão Portela, onde 
pôde participar da festa, e, por isso, parabenizava toda a equipe da escola, 
professores, alunos, equipe de direção, pais dos alunos, e a todos que 
colaboraram para aquela festa, bem como a Creche Municipal Estrelinha 
do Vale, que também realizou a festinha deles, à qual ela compareceu e 
levou o abraço de todos os vereadores àquela comunidade. Comentou 
ainda sobre o Segundo Seminário de Alfabetização e Letramento, o qual 
classificou como um trabalho de formiguinha, árduo, mas que tinha o 
compromisso de alfabetizar os alunos da rede municipal de ensino de 
Guapimirim na idade certa, e cujas professoras responsáveis por esse ciclo 
de alfabetização estavam lá, mais uma vez, reunidas, trabalhando e 
aprendendo mais um pouco, contando com a presença de palestrantes e 
professores para que houvesse a troca de conhecimentos. Parabenizou os 
senhores Reinaldo e o Valmir do Caminhão, do Parque Nossa Senhora 
D`Ajuda, pela retomada da Festa de Vaquejada, que já estava sem ser 
realizada havia um bom tempo. Em seguida, convidou a todos para, nos 
dias quinze, dezesseis e dezessete de agosto, no Segundo Distrito, 
conhecerem o Santuário de Nossa Senhora D`Ajuda em Cordovil. A edil 
agradeceu a Prefeitura de Guapimirim e a todos os colaboradores e 
organizadores da festa, mas, em especial, ao Padre Hernandes, da Paróquia 
de Nossa Senhora da Piedade, que era a pessoa responsável pela 
fiscalização do pessoal da Paróquia. Por fim, agradeceu a Deus pelo 
retorno e declarou estar muito empolgada para trabalhar, assim como seus 
assessores, preparando vários projetos de leis para o mês de agosto que 



visavam a beneficiar a educação do município. Com a palavra, o Sr. 
Presidente teceu elogios ao trabalho árduo da vereadora Rizê em prol do 
Segundo Distrito e agradeceu ao Prefeito por estar atendendo as 
solicitações dela. André disse entender as dificuldades que existem na 
administração pública e, especialmente, as que o Prefeito vinha 
enfrentando com relação ao seu secretariado e ao atendimento das 
indicações feitas pelos vereadores, principalmente no que tange as obras e 
serviços. O edil voltou a frisar que as indicações partem das necessidades 
que cada vereador vê nos bairros em que atuam, e pediu ao Prefeito que 
ele continuasse cobrando dos Secretários o atendimento dessas 
solicitações. Concluindo, elogiou a conduta pessoal e o empenho do 
Prefeito Marcos Aurélio, e enfatizou que o mesmo poderia contar com 
todos os vereadores desta Casa na busca por soluções para todos os 
problemas existentes no município. Não havendo mais quem quisesse 
fazer uso da palavra no Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em 
pauta, Pedido de urgência, Ofício nº. 068/14, de autoria do Poder 
Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Pedido de 
Urgência foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei nº. 1043/14, de autoria do Poder Executivo. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº. 1042/14, 
de autoria do ver. Osvaldo Pereira. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a 
sessão quando eram onze horas e quarenta e sete 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. 



 


