
Ata da 27ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 22º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia sete de outubro de 2014. 

Às onze horas e vinte e quatro minutos do dia sete de outubro de dois mil e 
quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Vigésima Sétima 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 ausência do 
vereador Osvaldo Pereira, que, conforme informado, estava à disposição 
desta Casa. A seguir, colocou em discussão as atas das duas sessões 
anteriores, as quais, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 
foram aprovadas por unanimidade. Após, pediu a Primeira Secretária que 
fizesse a leitura dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: 
PROJETOS DE LEIS: - n.os 1052, 1053 e 1055/14, todos de autoria do 
Poder Executivo; - n.o 1054/14, de autoria da ver. Marina Pereira da 
Rocha; - n.os 1056 e 1057/14, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; - 
n.o 1058/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; 
REQUERIMENTO: - s/nº, de autoria da Mesa Diretora (Audiência 
Pública com o Secretário de Saúde do Município); INDICAÇÕES: - n.os 

479, 480, 481, 482 e 483/14, de autoria da ver. Marina Pereira da 
Rocha; - n.os 484, 485, 486 e 487/14, de autoria do ver. Fernando Amaro 
Garcia; - n.os 488 e 489/14, de autoria do ver. Osvaldo Pereira; - n.os 490, 
491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 e 498/14, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; COMUNICADOS: - n.o CM244527, CM256741 e 
CM244526 /2014, do Ministério da Educação; CONVITE: Secretaria 
Municipal Agricultura, Pecuária e Pesca - lançamento dos Projetos que 
serão desenvolvidos no ano de 2015/2016 em parceria com a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do RJ (EMATER – RIO), 
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do RJ (PESAGRO – RIO – 
UENF), SEBRAE e Fundação Banco do Brasil, no dia 10/10/2014, às 17h, 
no Sindicato dos Correios de Guapimirim. Em seguida, o Sr. Presidente 
passou a palavra aos Senhores Vereadores. Com a palavra, o Vereador 
Alcione Barbosa Tavares informou que depois de saírem do pleito 
eleitoral, o qual não havia sido fácil para ninguém, conseguiram cumprir 
suas metas, as quais visavam melhorar a cidade de Guapimirim trazendo 
recursos para a cidade, sendo aquele o objetivo e, também, o que aquela 
Casa almejava. Agradeceu a toda sua equipe e a família do Posto, 
esclarecendo que as pessoas acreditaram e acreditavam no vereador pelo 
seu Deputado. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou as palavras 
do nobre Edil e disse que o mesmo tinha sido um guerreiro; que 
acompanhara sua luta em prol do município deles, por meio do Deputado, 
o qual tivera uma votação expressiva dentro do município. Assegurou que 
tal resultado era fruto do carinho que o Vereador vinha tendo com a 
população da cidade, levando assim ao reconhecimento. Parabenizou a 
todos que participaram direta ou indiretamente no pleito, tornando-o 
limpo, ou seja, uma eleição onde as pessoas puderam escolher os seus 
representantes de forma limpa, sem serem coagidos, demonstrando 



realmente uma festa da democracia; um momento ímpar e especial dentro 
do município, quando cada um pôde escolher o seu representante deixando 
de lado aquela opressão que existia tempos atrás. Com a palavra, o 
Vereador Claudio Vicente Vilar agradeceu ao seu público político por ter 
elegido o Deputado Comte Bittencourt, com seiscentos e onze votos em 
Guapimirim. Comentou que havia apoiado o Deputado Eduardo Cunha, do 
Governo também, logo, estava feliz pelo fato de os dois terem sido eleitos. 
Em seguida, parabenizou seus companheiros pela expressiva quantidade 
de votos obtidos pelos candidatos que tiveram o apoio deles, como os seus 
amigos Alcione, Rosalvo, Franklin, Fernando e Marina pelo brilhante 
trabalho, bem como a Vereadora Rizê e o Sr. Presidente. Com a palavra, o 
Sr. Presidente parabenizou as palavras do nobre Edil e assegurou que tal 
resultado era o reflexo da atenção e carinho que o vereador vinha dando 
aos seus eleitores e à população de Guapimirim. Com a palavra, a 
Vereadora Marina Pereira da Rocha expressou sua gratidão e felicidade 
com a população de Guapimirim, dizendo que conseguiram juntos quase 
mil e seiscentos votos para o seu Deputado Estadual e quase mil e 
setecentos votos para o seu Deputado Federal. Falou que aquele bom 
resultado a deixava muito feliz porque era a prova do reconhecimento do 
seu trabalho; assim sendo, agradeceu aos seus assessores, familiares, 
amigos e enfatizou para a população que o trabalho não iria parar. 
Parabenizou seus amigos vereadores, que também tinham sido brilhantes e 
conseguiram cumprir suas metas e mostrarem sua força. Com a palavra, o 
Sr. Presidente parabenizou a nobre Edil pelas suas palavras dizendo que 
realmente os candidatos apoiados pela vereadora tiveram uma votação 
expressiva dentro do município, sendo aquela uma demonstração do 
carinho e respeito que ela, a Vereadora Marina, sempre tivera com a 
população. Ressaltou, em seguida, que os maiores beneficiados com todo 
aquele empenho de cada um dos vereadores era a população, a qual havia 
respondido através do voto, portanto, os Deputados deveriam retribuir com 
a proposição de Emendas. Com a palavra, a Vereadora Rizê da Silva 
Silvério iniciou suas palavras agradecendo, primeiramente, a Deus, por ter 
lhe dado saúde para seguir naquela empreitada juntamente com os 
candidatos. Falou que eles acreditavam que podiam alcançar benefícios, 
pois sabiam que dependiam de parcerias, e que aquela vontade política, 
cada um deles havia perseguido e conquistado. Parabenizou os vereadores 
pela meta alcançada, não tendo sido diferente com ela própria, em um 
Distrito sofrido, em que se precisava de tudo. Salientou que a prova 
daquilo fora a Vereadora Marina, que através do seu trabalho incansável 
repetira algumas Indicações para o Segundo Distrito, e agradeceu a todos 
os vereadores que caminhavam com o Segundo Distrito e colaboravam 
com seus pedidos em apoio a ela, Vereadora Rizê. Afirmou, ainda, que o 
grupo fora incansável, companheiro, perseverante e quando ela 
desanimava, eles ajudavam, incentivando-a. Assim, disse que estava muito 
feliz com a votação dos dois Deputados naquela região, e falou que só 
tinha a agradecer por tal resultado. Ultimando, enfatizou que o trabalho 
iria continuar, e que tinha a certeza de que a população de Guapimirim 
estava com eles, o que era uma felicidade muito grande. Finalizou suas 
palavras parabenizando a todos. Com a palavra, o Sr. Presidente 



parabenizou a Vereadora pelas palavras e disse que a mesma era uma 
guerreira incansável e lutava muito pelo segundo Distrito, sendo a resposta 
de toda aquela dedicação verificada nas urnas. Falou que entendiam que 
deveria ser dispensado um olhar especial ao Segundo Distrito, tendo em 
vista as dificuldades que o mesmo apresentava, e a vereadora vinha 
lutando muito por aquilo. Continuando, parabenizou a vereadora não só 
pela votação expressiva que seus candidatos tiveram no Segundo Distrito, 
como pelo trabalho que a vereadora vinha desempenhando em defesa 
daquele bairro tão necessitado de serviço público e que, portanto, merecia 
um carinho especial do Poder Público. Agradeceu em especial à sua 
equipe, e que ele, o Presidente, nos afazeres da Casa, como gestor da Casa 
Legislativa, não tivera muito tempo para ficar nas ruas, ficando dentro da 
Casa dando atenção à administração, mas a equipe que estivera nas ruas 
estava de parabéns. Por fim, disse que ficara feliz em ver seus Deputados 
eleitos com votação expressiva dentro do município, e parabenizou a todos 
que contribuíram direta ou indiretamente para o sucesso daquela 
empreitada. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 
Em pauta, Requerimento nº. 032/14, de autoria do ver. Fernando Amaro 
Garcia. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, pedido de urgência para votação do Requerimento s/nº (Audiência 
Pública com o Secretário de Saúde do Município), de autoria da Mesa 
Diretora. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Requerimento s/nº, 
de autoria da Mesa Diretora, no qual esta requer Audiência Pública com o 
Secretário de Saúde do Município, para que este preste esclarecimentos 
necessários em face de denúncias protocoladas nesta Casa sob os 
n.os117/14 e 118/14. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Concluída a Ordem do Dia, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos 
alunos do Colégio Alcindo Guanabara e os convidou a comparecerem a 
outras Sessões, pois, a seu ver, eram fundamentais a presença e a 
participação dos mesmos nas reuniões plenárias desta Casa. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando eram 
onze horas e quarenta e cinco 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


