
Ata da 31ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 22º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 04 de Novembro de 2014. 

Às onze horas e vinte e dois minutos do dia quatro de novembro de dois 
mil e quatorze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Trigésima 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 a presença de todos. A seguir, colocou em discussão a ata 
da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 
foi aprovada por unanimidade. Após, pediu à Primeira Secretária que 
fizesse a leitura dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: 
OFÍCIOS: - nº 137/2014, do Poder Executivo; - CACS/FUNDEB nº 
05/14 (encaminha cópia da Moção de Apoio do CASC/FUNDEB e CME 
à Professora Maria Cecília de Faria Pinto, Secretária de Educação deste 
Município); PROJETOS DE LEIS: - nº 1062/14, de autoria do Poder 
Executivo; - nº 1063/14, de autoria do Ver. Franklin Adriano Pereira; 
REQUERIMENTOS: - n.os 037, 038 e 039/14, de autoria do ver. 
Franklin Adriano Pereira; - nº 040/14, de autoria do ver. Alcione 
Barbosa Tavares; INDICAÇÕES: - n.os 550, 551, 552, 553 e 554/14, de 
autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os 555, 556, 557, 558 e 
559/14, de autoria do ver. André de Azeredo Dias: - n.os 560, 561, 562, 
563 e 564/14, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - 
n.os 565, 566, 567, 568 e 569/14, de autoria da ver. Rizê da Silva 
Silvério; CONVITE: - Núcleo Social e Cultural Refulyer – Projeto “A 
Herança da Cultura Afro Brasileira”, com apoio da Escola M. Fazenda 
Sernambetiba, de 07/11 a 05/12/2014, na Escola M. F. Sernambetiba; - 
Igreja Presbiteriana em Guapimirim – Culto de Gratidão a Deus pelos 
seus 50 anos de existência, nos dias 15 e 16 de novembro, às 19:00 horas, 
na Rua Mauro Abraão, 136, Bananal. A seguir o Sr. Presidente, passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, a ver. Rizê da Silva 
Silvério lembrou que na Sessão passada o Ver. Franklin havia anunciado 
que procuraria a Comissão de Educação daquela Casa para visitarem 
algumas escolas, e o Ver. Osvaldo também mencionara alguns problemas 
em relação ao mesmo assunto. Falou que ela, Ver. Rizê, como Presidente 
da Comissão de Educação daquela Casa, tinha visitado algumas escolas, 
anotado as informações e que as repassaria para o gabinete do Ver. 
Franklin. Relatou que foram dez escolas visitadas, e na Escola Municipal 
de Vila Olímpia fora recebida pela Diretora Maria Lúcia, a qual informou 
que o cardápio do dia no desjejum era achocolatado e pão com manteiga; 
o almoço: arroz, feijão, peixe ao forno e salada de legumes, alimentação 
essa que seria servida em ambos os turnos. Ressaltou que fizera um 
relatório com as informações de todas as escolas visitadas, noticiando 
que a dispensa estava abastecida e organizada. Falou que já havia sido 
supervisora de merenda havia alguns anos, e de forma semelhante àquela 
época, tinha visitado as dispensas, verificado o interior do freezer e 



observara a higienização dos ambientes em todas as dez escolas visitadas. 
Esclareceu que em relação à Escola Municipal Simão da Motta não havia 
sido diferente, tinha o cardápio do dia, bem como a Creche Municipal 
Várzea Alegre, na Fazenda Sernambetiba, a Creche Municipal Estrelinha 
do Vale, Escola Municipal Nelson Costa Mello e a Escola Municipal 
Comandante Lelis de Souza não foram diferentes; todas possuíam o 
cardápio, com tudo organizado. Parabenizou a Escola Municipal Rosa de 
Saron e elogiou o trabalho prestado por aquela instituição de ensino. 
Esclareceu que eles continuavam com o projeto de leitura e as crianças 
vinham desempenhando o projeto de leitura, e que havia uma rádio 
excelente na escola. Disse que tinha a notícia de que alguns vereadores 
visitavam a escola, assim os parabenizava e convidava a todos para 
visitarem a Escola Rosa de Saron e conhecerem o Projeto de Rádio, TV e 
Jornal da escola, os quais considerava “fantásticos”. Quanto à Escola 
Municipal Acácia Leitão Portella, uma das maiores escolas do município, 
que também havia visitado, a supervisora de merenda era a Srª Cláudia, a 
quem estendia os parabéns, pois se tratava de um pessoa que estava 
presente na escola, na cozinha, ou seja, sempre no seu setor de trabalho 
ajudando e orientando, inclusive já deixando a carne limpa para ser 
preparada para o dia seguinte. A nobre Vereadora informou que também 
esteve presente na Escola Municipal Neli Albuquerque Vivas, dizendo 
que aquela fora sua primeira escola em Guapimirim e, também, estava 
com tudo organizado. Ressaltou que em todas as escolas visitadas, ela 
tinha tido o cuidado de pedir o caderno de anotações, pois as funcionárias 
da cozinha, assim como o funcionário responsável pelo setor de merenda 
do dia, tinham o hábito de registrar o número de alunos na escola e o que 
era retirado da dispensa como, por exemplo, a quantidade de arroz, feijão 
e quantos quilos de carne, explicando que aquela atividade era realizada 
diariamente. Dando continuidade, enfatizou que em nenhuma das escolas 
visitadas, e ela atestava a veracidade do que estava falando, não 
encontrara, nos cadernos, falha da merenda em quaisquer dos dias. 
Reiterou que em todos os dias houve merenda, tendo sido a mesma 
servida aos alunos. Disse que tivera a preocupação de perguntar qual o 
nível de satisfação dos alunos e tinha visitado algumas salas de aula para 
perguntar sobre a merenda. Constatara que o nível de satisfação da 
merenda era bom, e que no colégio existiam alunos que merendavam 
bastante, e também havia aqueles que não tinham o hábito de merendar, e 
era preciso respeitar aquela atitude sem, no entanto, deixar de incentivá-
los a merendar na escola. Enfatizou que existia um cardápio a ser seguido 
e que, por exemplo, o cardápio determinado para o dia anterior era carne 
picada com legumes, mas na maioria das escolas visitadas por ela, tinha 
sido peixe, porque na última quinta-feira com a entrega da carne, a 
mesma ainda estava congelada para limpeza e houve o feriado na sexta-
feira. Como o peixe era mais fácil para descongelamento, fora servido o 
peixe, porém, destacava que o motivo de a carne não ter sido servida, não 
fora pela falta de gênero alimentício nas escolas. Finalizou dizendo que 
gostou muito das visitas e, posteriormente, passaria o relatório aos 
demais vereadores. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou a 



vereadora por suas palavras, disse que a vereadora havia sido eleita para 
fiscalizar o Poder Executivo, e falava de Educação com muita 
propriedade, por isso ficava feliz, tranquilo e honrado em tê-la como 
Presidente da Comissão de Educação, e que não houvera melhor escolha 
para que alguém presidisse aquela Comissão. Esclareceu ainda que sabia 
que a nobre Vereadora fazia o trabalho com amor porque era a sua 
profissão e se dedicava de coração àquilo, assim tendo o orgulho a cada 
voto recebido da Sua Excelência no último pleito. Comentou sobre o 
Projeto de Lei 1053/2014, o qual havia sido divulgado nas redes sociais, 
em relação às emendas efetuadas no mesmo, e disse que a título de 
esclarecimento eles iriam promover uma Audiência Pública para que 
todos tomassem conhecimento do Projeto na íntegra e com todas as 
emendas que os Vereadores fizeram, para que ficasse bem esclarecido e 
transparente, a fim de que todo o munícipe pudesse acompanhar de perto 
o orçamento para o ano de dois mil e quinze, do Poder Executivo. 
Concluído o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através do ofício GP 
nº127/2014, para votação do Projeto de Lei nº1060/14.  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 ofício GP nº133/2014, para votação do Projeto de 
Lei nº1061/14.  Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto 
de Lei n.º 1060/14, 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 n.º 1061/14, 
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 n.º 1053/14 (Nova Redação - 
L.O.A.), de autoria do Poder Executivo.  Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
segunda discussão. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos os Vereadores, os quais, a seu ver, estavam 
demonstrando comprometimento com a população do município. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão quando 
eram onze horas e quarenta e um 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.  



 


