
Ata da 24ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 22º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 16 de Setembro de 2014. 

Às onze horas e seis minutos do dia dezesseis de setembro de dois mil e 
quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Quarta 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 a presença de 
todos. Em seguida, colocou em discussão e votação a ata da sessão 
anterior, que, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, foi 
aprovada por unanimidade. Após, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse 
a leitura dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: 
REQUERIMENTO: - n.os 

032/14, de autoria do ver. Fernando Amaro 

Garcia; INDICAÇÕES: - n.os 
434, 435, 436 e 437/14, de autoria do ver. 

Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.os 
438, 439, 440, 441, 442 e 

443/14, de autoria da ver. Marina Pereira da Rocha; - n.os 444, 445, 446 

e 447/14, de autoria da ver. Rizê da Silva Silvério; - n.os 448, 449 e 

450/14, de autoria do ver. Osvaldo Pereira; - n.os 
451, 452 e 453/14, de 

autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.o 454/14, de autoria do ver. 
Alcione Barbosa Tavares; - n.os 

455, 456, 457 e 458/14, de autoria do 
Vereador André de Azeredo Dias. A seguir, antes de passar a palavra aos 
Senhores Vereadores o Sr. Presidente pediu para que o Poder Executivo 
desse uma atenção especial às indicações feitas por aquela Casa, e pediu 
pela Indicação número 455/14, que fizera ao Poder Executivo a fim de que 
desburocratizasse o máximo possível a administração pública, afirmando 
que era de suma importância que se pudesse implantar dentro do 
município o modelo gerencial de administração pública, onde a eficiência 
era a base do referido sistema, e pediu mais uma vez ao Poder Executivo 
que olhasse com carinho aquela Indicação. Comentou que no início do seu 
mandato estivera em uma reunião com o Presidente da Junta Comercial e 
havia trazido uma proposta ao Prefeito Marcos Aurélio para que pudessem 
implantar o Sistema REGIN dentro do município. Informou que fizera 
uma Indicação também para que fosse implantado o mencionado Sistema, 
visando igualmente à desburocratização da administração pública, uma vez 
que o morador precisava ter facilidade no acesso à administração pública, 
e os empresários também. Em seguida, reiterou que o Sistema REGIN iria 
desburocratizar e facilitar para que os empresários pudessem se instalar no 
município deles. Como exemplo, citou que o empresário saía do seu 
município de origem e vinha até o município de Guapimirim fazer um 
estudo de viabilidade ou implantar a empresa e, depois, a obra ou, talvez, a 
atividade pudesse vir a ser embargada por não se adequar à legislação 
municipal. Ressaltou que pelo Sistema REGIN online, independentemente 
do lugar em que estivesse, a pessoa poderia estar acessando e fazendo o 
estudo de viabilidade, facilitando dessa forma que o empresário se 
instalasse no município e trouxesse o progresso. Ratificou que era de suma 
importância promover a desburocratização para que o município pudesse 
caminhar cada vez mais e acabar um pouco com o grande problema que 



vinha assolando o município, qual seja, o desemprego. A seguir, o Sr. 
Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o 
Vereador Osvaldo Pereira falou a respeito do Secretário de Saúde, Sr. 
Eliel Ramos, e do Coordenador da Saúde Básica, Sr. Cláudio, e disse que 
eles não podiam permitir mais que as pessoas ficassem uma hora ou mais 
esperando para serem atendidas no hospital, alertando que infelizmente era 
o que estava acontecendo. Enfatizou que eles, os vereadores, haviam sido 
eleitos para cobrarem por isso, e tinha certeza de que aquela Casa de Leis 
não iria se omitir em cobrar dos responsáveis. Após, asseverou que o 
Secretário Eliel iria procurar, juntamente com sua equipe, solucionar tal 
problema, assegurando que se preciso fosse eles iriam até o Prefeito 
também, a fim de fortalecer a cobrança e sanar aquela problemática dentro 
do hospital. A seguir, parabenizou o Sr. J. Ricardo pela criação da Guarda 
Ambiental que fora estabelecida no município de Guapimirim. Comentou 
acerca de uma funcionária daquele Órgão, cujo nome era Thaís da Penha 
Queiroz, encarregada do Setor de Desastre, lembrando enfaticamente que 
aquela Casa estava cem por cento renovada e nunca aceitara perseguição 
em nenhum setor, bem como nenhum dos vereadores tinha esquema de 
“peixada”, como havia sido colocado por aquela Senhora, porque eles, os 
legisladores, faziam o trabalho deles, que era o de fiscalizar. Salientou que 
onde houvesse um Setor que apresentasse denúncia de perseguição a 
funcionário, o vereador estaria fiscalizando para cobrar e agir de maneira 
correta. Recomendou que se a referida funcionária estivesse agindo 
daquela forma, que ela parasse e revisse, visto que todos eram funcionários 
do município, e estavam na função para atender o povo de Guapimirim 
com qualidade e seriedade. Ultimando, o nobre Edil afirmou que no que 
dependesse dele e se precisasse ir várias vezes àquele Setor ele iria sim; 
não devido à “peixada”, mas para fiscalizar e cobrar. Com a palavra, o Sr. 

Presidente disse que o vereador estava totalmente certo, pois foram eleitos 
e eram servidores públicos e deviam ter aquele compromisso com a 
população, a qual os elegeram por meio do voto direto. E Sua Excelência 
vinha fazendo exatamente aquilo, pois acompanhava o seu trabalho e 
atestava que o mesmo vinha fiscalizando as ações. Dando continuidade, 
disse que o Poder Executivo precisava dar mais um pouco de atenção à 
saúde dentro do município, não só com os seguranças, que não era uma 
prioridade como já discutido em outra Sessão, pois se a prioridade fosse 
segurança dentro de um hospital, não iria funcionar. Comentou que 
durante aquela manhã havia uma senhora desesperada, pois sua filha corria 
o risco de ficar paraplégica e precisava fazer uma ressonância com 
urgência, e pelo que ele estava sabendo o município não conseguia fazer, 
pois somente em dezembro teria disponibilidade. Informou, em seguida, 
que atualmente não faziam porque não pagaram as clínicas que tinham 
convênio; logo, era de suma importância que o Executivo conseguisse dar 
um pouco mais de atenção à saúde do município deles. Em relação à 
Guarda Ambiental, o ilustre Presidente também parabenizou o Sr. J. 
Ricardo pela sua criação, mas falou ao nobre Edil Osvaldo que a Guarda 
Ambiental tinha sido uma promessa de sua campanha eleitoral, a ser 
instituída por meio de Emenda. Assim sendo, fora de sua autoria a Emenda 
Orçamentária para que fosse criada a Guarda Ambiental, e disse que estava 



muito feliz em ver hoje em dia a Guarda uniformizada e trabalhando, uma 
vez que setenta por cento do município era área de preservação ambiental 
e nunca havia sido dispensada a devida atenção naquele sentido. Enfatizou 
que atualmente a cidade tem o pico Dedo de Deus e, também, o manguezal 
mais preservado do Estado, e em razão disso fizera uma Emenda ao 
Orçamento para que fosse criada a Guarda Ambiental. Agradeceu a Deus 
pela concretização do projeto e o seu pleno funcionamento, e aproveitou 
para parabenizar e agradecer também ao Exmº. Prefeito por ter atendido 
àquela Emenda. Com a palavra, o Vereador Osvaldo Pereira congratulou 
o Sr. Presidente pela Indicação e disse que tal atitude demonstrava o 
quanto ele era um homem de visão. Explicou que tinha citado o nome do 
Sr. J. Ricardo em função do treinamento que ele vinha desenvolvendo 
junto à Guarda Municipal e Florestal. Com a palavra, o Sr. Presidente 

agradeceu ao nobre Edil. Com a palavra, a Vereadora Marina Pereira da 

Rocha agradeceu a presença da Srª Ane, Diretora do Posto João Arruda, e 
falou que a mesma tem sido uma guerreira, e que a Moção de Aplausos 
com que o Vereador Fernando iria homenageá-la seria muito merecida, 
porque se tratava de uma pessoa que vinha se dedicando bastante e feito de 
tudo para que a saúde do município funcionasse bem, atendendo o povo da 
melhor maneira. Ressaltou que a saúde deveria sempre estar em primeiro 
lugar, assim como o Sr. Presidente já havia falado. Deu como exemplo a 
falta de pagamento por parte de algumas empresas que prestavam o 
serviço de exames, serviço aquele que não se podia esperar, porque o 
exame tinha a função de prevenir todas as doenças, cuja descoberta tardia 
poderia ser fatal para o paciente. Concluiu que era primordial que se 
resolvesse tal questão o mais rápido possível, pois com saúde não se podia 
brincar. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou a vereadora por 
suas palavras, exaltando que a nobre Edil conhecia bem a saúde do 
município e estava sempre fiscalizando e acompanhando de perto os 
trabalhos dentro do município. Com a palavra, a Vereadora Rizê da Silva 

Silvério disse que o Sr. Presidente fora muito feliz ao pedir ao Executivo 
que desse mais atenção às indicações dos vereadores, visto que os 
vereadores estavam nas ruas, e exemplo daquilo era que as Indicações 
vinham se repetindo. Ademais, havia um ano e oito meses não vinham 
sendo realizadas as Indicações devidas, e um exemplo fora que naquele 
mesmo dia o vereador Osvaldo e a Vereadora Marina ajudaram-na com as 
Indicações para o Segundo Distrito, lembrando que tais Indicações já 
foram apresentadas repetidas vezes por ela, Rizê, sendo sempre as mesmas 
ruas, os mesmos problemas e a mesma situação. Assim, pediu ao 
Executivo e à Secretaria de Obras que promovessem o andamento 
daquelas Indicações. Informou que a Rua 37 tivera uma ação naquela 
semana, sendo atendidos os pedidos referentes às necessidades daquela 
rua. A nobre Edil, como membro do Conselho Municipal de Educação e 
Presidente da Comissão Permanente de Educação daquela Casa de Leis 
anunciou os resultados do IDEB e parabenizou a Secretaria de Educação 
do Município e a Secretária Maria Cecília, bem como toda a equipe, em 
especial, os professores que recebiam a maior carga, que era a sala de aula. 
Continuando, informou que no ranking da baixada, onde além de 
Guapimirim faziam parte os municípios de Belford Roxo, Nova Iguaçu, 



Queimados, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti e Mesquita, 
Guapimirim ficara em primeiro lugar, cuja nota tinha sido 4,8 para 2013 e 
a meta para 2013 era 4,1, logo bateram a meta de 2013; salvo engano já 
bateram a meta, inclusive, até 2017. Esclareceu ainda que o ranking da 
região metropolitana, o qual englobava Belford Roxo, Nova Iguaçu, 
Queimados, Japeri, Magé, Duque de Caxias, São João de Meriti, Mesquita, 
Seropédica, Itaguaí, Paracambi, a cidade de Guapimirim havia ocupado a 
posição de segundo lugar no ranking. Ressaltou que nas séries iniciais do 
Primeiro ao Quinto Ano, no ranking dos municípios da baixada de 
Primeiro lugar, Guapimirim ficara em primeiro em relação às séries 
iniciais do Primeiro ao Oitavo ano, e no ranking dos municípios da Região 
Metropolitana, em Segundo lugar. Salientou que a nota alcançada era 
excelente, portanto, a cidade de Guapimirim estava de parabéns. Falou que 
o resultado do Nono ano, que se referiam às séries finais do Ensino 
Fundamental, nos municípios que compreendiam a Baixada Fluminense, 
Guapimirim tinha ficado em Quinto lugar, e da Região Metropolitana, 
Guapimirim lograra a Sétima posição. Quanto ao resultado referente ao 
Nono ano, disse que não ficara tão bem classificado como nas séries 
iniciais, todavia, assegurou que aquela série era um problema nacional e 
que se devia perseguir por melhorias naquele sentido. Outro aspecto 
destacado pela ilustre Vereadora foi a defasagem Ano/Série e Idade/Ano, a 
qual atrapalhava um pouco e devia-se tomar providências a respeito de tal 
fato. Em referência aos professores, profissionais de educação do 
município e a equipe da Secretaria de Educação, os quais perseguiram e 
promoveram vários encontros entre eles, trançando inúmeras metas, 
reiterou que a Secretaria de Educação, com Dona Maria Cecília e Maria de 
Fátima, estava de parabéns, e fora com grande satisfação que ela havia 
informado aqueles resultados. Por fim, parabenizou a Ane, dizendo que ela 
era muito importante para aquelas pessoas que a procuravam no Posto 
João Arruda, e elogiou o seu trabalho de excelência. Ressaltou, em 
seguida, que o Posto de Saúde estava com uma tranquilidade no 
atendimento e apresentando situação bem diferente em relação aos últimos 
meses. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou a nobre Edil pelas 
palavras, e disse que a mesma não era só uma defensora do Segundo 
Distrito, como também era grande defensora da educação no município, e 
disse que não poderia ser diferente sendo uma professora comprometida 
com a educação não deixaria de ser uma vereadora também comprometida 
com a educação do município. Assim, cobravam quando deviam cobrar e 
parabenizavam quando deviam parabenizar. Mais uma vez parabenizou a 
educação do município por ter ficado tão bem classificada no ranking 
educacional. Com a palavra, a Vereadora Rizê da Silva Silvério falou 
que se esquecera de citar que a Dona Maria Cecília estava licenciada, 
porém ela havia escrito uma pequena nota e pedira que a mesma fosse lida 
em Plenário. “IDEB 2013 revela melhora do Ensino Fundamental em 
Guapimirim. Os resultados do IDEB – Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica de 2013 foram divulgados na tarde da última sexta-feira 
dia 05, em coletiva de imprensa realizada no Ministério da Educação em 
Brasília- Distrito Federal, e de acordo com as informações apresentadas o 
IDEB em Guapimirim ultrapassou a meta projetada para os anos iniciais 



do Ensino Fundamental, isso porque a meta para 2013 era de 4.1 e o 
resultado atingido foi de 4.8, o que significa uma superação de 0,7, índice 
superior ao nacional, que foi de 0,3. O município conseguiu subir vinte 
posições do ranking Estadual e obter a maior nota entre os municípios da 
Baixada Fluminense, a Secretária de Educação Professora Maria Cecília 
explica que os resultados obtidos são frutos do comprometimento de toda 
equipe das escolas e dos alunos, e do investimento dado a administração e 
na valorização dos profissionais do magistério, na formação continuada de 
gestores e professores, na infraestrutura das unidades escolares e ações de 
apoio aos alunos, fatores essenciais para a melhoria na qualidade da 
educação.” Disse que ela, vereadora Rizê, completaria as palavras da 
Secretária Maria Cecília dizendo que também tinha sido com total apoio 
de todos os Vereadores daquela Casa, os quais sempre apoiaram a 
Secretaria Municipal de Educação em todas as ações até o presente 
momento. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 

urgência feito pelo Poder Executivo, através do oficio GP nº102/14, para 
votação do Projeto de Lei nº1050/14, de sua autoria. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, 
através do oficio GP nº101/14, para votação do Projeto de Lei nº1051/14, 
de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido 

de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei nº. 
1049/14, de autoria da Vereadora Rizê da Silva Silvério. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº. 
1050/14, 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. 1051/14, 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, Requerimento nº. 031/14, de autoria do ver. Fernando Amaro 

Garcia. 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 onze horas e quarenta e seis 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. 
 
 



 


