
Ata da 21ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 26 de Agosto de 2014. 

Às dez horas e cinquenta minutos do dia vinte e seis de agosto de dois mil 
e quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Primeira Sessão Ordinária no Segundo 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 as ausências 
dos vereadores Franklin Adriano Pereira e Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos. 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: OFÍCIO: - n.o 094/14, de autoria do Poder 
Executivo; PROJETO DE LEI: - n.os 1049/14, de autoria do Poder 
Executivo; - n.os 1048/14, de autoria da ver. Rizê da Silva Silvério; 
REQUERIMENTO: - no 024/2014, de autoria do ver. André de Azeredo 
Dias; - nos 025, 026 e 027/2014, de autoria do ver. Osvaldo Pereira; 
INDICAÇÕES: - n.os 381, 382, 383, 384 e 385/14, de autoria do Vereador 
Fernando Amaro Garcia; - n.os 386 e 387/14, de autoria do Vereador 
Osvaldo Pereira; - n.os 388, 389, 390, 391 e 392/14, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; - n.os 393, 394, 395 e 396/14, de autoria do ver. 
Alcione Barbosa Tavares; - n.os 397, 398 e 399/14, de autoria do ver. 
Franklin Adriano Pereira; - n.os 400, 401, 402, 403 e 404/14, de autoria 
da Vereadora Rizê da Silva Silvério; COMUNICADO: - n.o 
CM208940/2014, do Ministério da Educação. A seguir, antes de passar a 
palavra aos Senhores Vereadores o Sr. Presidente registrou a presença do 
nobre Secretário de Cultura do município de Guapimirim, Sr. Mauro 
Motta, e parabenizou a Vereadora Rizê por mais um ano de vida, pedindo 
a Deus que a abençoasse sempre e que ela continuasse sendo aquela pessoa 
maravilhosa, boa esposa, boa amiga e boa vereadora, e rogou que Deus 
continuasse a iluminando e concedendo-lhe sabedoria. Com a palavra, o 
vereador Osvaldo Pereira congratulou a vereadora pelo seu aniversário e 
lhe desejou que Deus continuasse a abençoando, e que continuasse sendo 
aquela mulher guerreira como vinha demonstrando ser, trabalhando pelo 
Segundo Distrito, evidenciando sabedoria em todas as suas ações, a 
exemplo de sua performance no Legislativo, que era de uma vereadora 
bastante atuante. Agradeceu a presença do Secretário de Cultura, Mauro 
Motta, bem como a do Subsecretário Edson, e afirmou que desejava que 
eles estivessem sempre presentes naquela Casa. Com a palavra, o Sr. 
Presidente parabenizou o nobre Edil pelas palavras. Com a palavra, o 
Vereador Alcione Barbosa Tavares felicitou a Vereadora Rizê por mais 
um ano de vida, de muita paz, amor, prosperidade e que Deus continuasse 
a lhe abençoar. Após, Agradeceu a Secretaria de Obras por estar atendendo 
aquela Casa Legislativa, em relação à Operação Tapa Buracos, e falou que 
o bairro Paraíso recebera, também, durante aquela semana, um 



recapeamento. Disse que não era efetivamente um asfalto, mas era uma 
reivindicação de todos, e naquela semana a estrada havia ficado boa, pois 
estavam consertando e esperava que não chovesse, para que o serviço 
chegasse ao término rapidamente. Com a palavra, o Sr. Presidente 
parabenizou o nobre Edil pelas palavras, ressaltando que o mesmo era um 
guerreiro e estava sempre lutando pelo bem-estar comum e pela qualidade 
de vida da população de Guapimirim. Com a palavra, a Vereadora 
Marina Pereira da Rocha parabenizou sua amiga Vereadora Rizê por 
mais um ano de vida; desejou que Deus derramasse suas bênçãos sobre 
ela, com muita paz e saúde, e que continuasse tendo sucesso em seu 
trabalho como vereadora, porque percebia que a nobre Edil possuía um 
coração grande demais. Continuando, solicitou uma Moção de Aplausos 
para o Grêmio Recreativo Escola de Samba Guapimirim do Amanhã, a 
qual era representada pelo seu amigo Iro Lima, um grande artista do 
município de Guapimirim, e que merecia toda consideração daquela Casa. 
Estendeu seu agradecimento ao seu amigo Mauro Motta e ao Edson, 
amigos e companheiros que vinham trabalhando muito para o crescimento 
do município. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou a vereadora 
por suas palavras e por sua Indicação da merecida Moção de Aplausos, 
pois Iro Lima vinha realizando um trabalho excelente com as crianças e os 
jovens dentro do município. Em relação à Vereadora Rizê, reiterou que 
realmente se tratava de uma guerreira, e que não se cansava de dizer que o 
Segundo Distrito estava muito bem representado pela nobre Edil. Com a 
palavra, a Vereadora Rizê da Silva Silvério iniciou suas palavras 
agradecendo uma ação do Executivo na localidade Beira Linha, uma ação 
tímida, mas de grande valia para aqueles moradores, que consistiu na 
cobertura de um trecho difícil de se passar, o qual ainda não fora 
terminado, por isso pedia para que a Secretaria de Obras estendesse a 
benfeitoria até a última casa da Beira Linha, fazendo dessa forma a 
recuperação da estrada, que era muito importante, pois havia no local 
pessoas deficientes e idosas, aonde o carro não conseguia chegar, 
dificultando, entre outras coisas, que os moradores pudessem levar suas 
compras até a porta de suas casas. Informou que tal Indicação, de sua 
autoria, já existia há muito tempo, mas que só naquela ocasião estava 
sendo atendida, como igualmente havia ocorrido com a prestação de 
serviço de iluminação pública naquela mesma comunidade e, também, na 
Vila Olímpia. Agradeceu a todos, aos nobres Edis e amigos, pois tivera a 
felicidade de receber os parabéns de cada um, e falou que as felicitações 
foram aceitas com muita alegria. Disse que havia completado trinta e nove 
anos de muita sabedoria e luta, e que Deus vinha abençoando-lhe a cada 
dia. Dando continuidade, falou que não poderia deixar de agradecer a seus 
amigos Dodô, Bico, Dete, Roni, Ana e a pequena Ariana, que naquele dia 
já havia estado com ela pela manhã. Agradeceu ao seu esposo, sempre 
companheiro, agradecendo-lhe também por estar em sua companhia 
durante quinze anos, e informou a todos que ele estava muito feliz. 
Registrou a importância da campanha eleitoral nas últimas semanas e 
meses, pois fora revertida para algumas comunidades em ações. Asseverou 
defender a idéia de que os políticos deveriam ser avaliados anualmente, 
porque quando se aproximava do momento daquela avaliação, as ações 



começavam a ser executadas. Externou sua gratidão em razão daquelas 
realizações, e desejou que todos tivessem uma ótima eleição, pois faltavam 
apenas seis semanas para o pleito, e almejou que o povo soubesse escolher 
e avaliar, pois o futuro dependia daquelas eleições, pois os Executivos e 
Legislativos Municipais precisavam de parcerias e eles, os vereadores, 
precisavam concretizar aquilo. Pediu à Secretaria de Obras que as ações 
que estavam acontecendo, por exemplo, na rua principal do Vale das 
Pedrinhas, onde existia uma operação Tapa Buracos, que se estendesse até 
a Rua 88, que fica à beira do Valão no Vale. Quanto aos quebra-molas que 
seriam construídos, gostaria que se estendessem ao Parque Nossa Senhora 
D Ajuda, pois embora o local não esteja asfaltado, tratava-se de uma via 
em que os veículos vinham desenvolvendo alta velocidade. Informou que 
na última semana estivera com as crianças na escola Municipal 
Comandante Nelhes, no Parque Nossa Senhora D'Ajuda, e disse que era 
impressionante, pois ela, a vereadora, chegara e os alunos estavam 
realizando um trabalho do "Mais Educação" sobre o tema Folclore. 
Explicou que havia se sentado com eles para participar daquele trabalho, e 
comentou que tinha sido impressionante o grau de cobrança feito a ela, ou 
seja, o quanto aquelas crianças de oito, nove e até dez anos a pediram, e 
que as Indicações realizadas por ela, naquela Sessão, era reflexo daqueles 
pedidos feitos pelas crianças do Parque Nossa D'Ajuda. Explicitou que era 
uma solicitação que ela vinha reiterando, pois já estava no quinto pedido, 
acerca da Rua 15, sobre o circuito do ônibus escolar, referente à Rua 15 
com a Rua 3, e que esperava imensamente ser atendida, para depois poder 
chegar novamente até àquelas pessoas. Comentou ainda que já tinha 
convidado a professora e os alunos para virem participar de uma Sessão, 
ressaltando que os alunos eram críticos e entendiam o valor e a 
importância do papel dos vereadores na sociedade. A Edil renovou o seu 
pedido da Indicação referente à Rua 122 na Vila Olímpia, pois a vala ainda 
não havia sido limpa, e pediu encarecidamente à Secretaria de Obras que 
fosse até o local e realizasse a devida limpeza. Pediu também que a 
iluminação disponibilizada na Beira Linha, se estendesse à Várzea Alegre 
e ao Jardim Santo Amaro, já que eram tão próximos. Salientou, ainda, que 
ao se realizar uma ação numa localidade, deveria ser observado se a 
comunidade vizinha também carecia de tal serviço, ainda que não 
houvesse solicitação específica para sua realização, e que as ações fossem 
igualmente executadas nos locais em que houvesse necessidade. Declarou 
que se cada um fizesse o seu papel tinha a certeza de que as coisas iriam 
melhorar a cada dia, e a dignidade da pessoa humana e dos munícipes de 
Guapimirim iria aumentar. Registrou também o aniversário do seu grande 
amigo Bico, que estava presente, da Cris do Salão e do Monsenhor Ildeu, 
do avô do Sr. Presidente, e tantos outros aniversariantes naquele dia, 
desejou que fossem felizes. Agradeceu a presença do Sr. Mauro, grande 
Secretário, amigo e parceiro. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu 
a nobre Edil pelas palavras e disse-lhe que existiam várias formas de 
governo, cujos modelos vêm evoluindo, pois iniciaram no modelo 
patrimonial, passando pelo burocrático e atualmente chegando ao modelo 
gerencial, onde a população interagia mais com o Poder Público e cobrava 
mais daquele Poder, sendo que no modelo gerencial buscava-se justamente 



a eficiência da gestão pública, e era aquilo que se devia buscar, 
independentemente de ano eleitoral, ou de qualquer outra coisa. Ratificou 
que o Poder Público tinha que se adequar àquele novo modelo gerencial de 
governo, o qual se trabalha para a população, e agradecia a Deus que o 
modelo patrimonial tivesse ficado para trás, época em que o poder ficava 
na mão de uma pessoa e a população não tinha nenhum direito, e 
atualmente, à guisa do modelo gerencial eles tinham que se ajustar. 
Finalizando, o ilustre Presidente afirmou que o Poder Municipal tinha que 
se adequar àquele novo modelo de governo, onde a população era que 
devia ser a maior beneficiada, dispondo de excelência e eficiência em sua 
administração, independente de ano eleitoral ou não. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra no Expediente, deu-se início à ORDEM DO 
DIA. Em pauta, Projeto de Lei nº. 1047/14, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. 
Em pauta, o Requerimento nº. 022/14, de autoria da Vereadora Rizê da 
Silva Silvério. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, o Requerimento nº. 023/14, de autoria da Vereadora Rizê da Silva 
Silvério. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Com a 
palavra, a Vereadora Rizê da Silva Silvério pediu a seus pares, uma 
atenção especial para esse requerimento da Audiência Pública com DNIT, 
e pedir ajuda mesmo e sugerir ao Sr. Presidente se possível se haveria a 
possibilidade de realizar essa Audiência Pública no Segundo Distrito, para 
que as pessoas em massa tenham a participação expressiva por conta da 
distância, e porque essa duplicação irá afetar e muito os moradores de Vale 
das Pedrinhas, Vila Olímpia e Várzea Alegre com essa passagem de um 
lado para o outro, assim gostaria de contar com os pares desta Casa, com o 
Poder Executivo também, todas as Secretarias envolvidas e com a 
população em massa presente. Com a palavra, o Sr. Presidente disse a 
nobre Edil que com certeza pode contar com cada um desta Casa, e a 
parabenizou por esta iniciativa, e falou que esta iniciativa tem feito 
diferença nesta Casa, na Audiência Pública aonde as população pode estar 
participando e assim expondo suas necessidades e dificuldades que há nas 
ruas. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, deu-se 
continuidade à ORDEM DO DIA. Em pauta, o pedido de urgência Ofício 
094/14 do Projeto de Lei nº. 1048/14, de autoria do Poder Executivo. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência 
foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei nº. 1048/14, de 
autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a 
sessão quando eram onze horas e quinze 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. 
 


