
Ata da 3ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 23º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 03 de Março de 2015. 

Às onze horas e dez minutos do dia três de março de dois mil e quinze, sob 
a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se a Terceira 

Sessão Ordinária no Primeiro Período do Vigésimo Terceiro 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, e 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: INDICAÇÕES: - n.os 040, 041 e 042/15, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.os 043, 044, 045, 046 e 
047/15, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os 048, 049, 050 e 
051/15, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.os 052, 

053, 054, 055 e 056/15, de autoria do ver. Osvaldo Pereira da Rocha; - 
n.os 057, 058, 059, 060 e 061/15, de autoria do ver. Alcione Barbosa 

Tavares; - n.os 062, 063, 064, 065 e 066/15, de autoria da ver. Marina 

Pereira da Rocha; - n.os 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073 e 074/15, de 
autoria da ver. Rizê da Silva Silvério. A seguir, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Osvaldo Pereira da 

Rocha iniciou suas palavras fazendo um questionamento sobre o 
Secretário de Obras, o Sr. Fábio Macieira, e pediu para que ele ajudasse o 
município de Guapimirim, pois momentos antes, na Avenida Hum, ele, 
ver. Osvaldo, juntamente com o Prefeito, estivera presente naquela 
comunidade e ambos se comprometeram a resolver os problemas que ali 
existiam.  Falou que no dia anterior alguns moradores daquela comunidade 
o procuraram e disseram que a Firma, contratada pela Prefeitura de 
Guapimirim para prestação de diversos serviços, estava terminando o seu 
contrato e iria abandonar aquela comunidade sem terminar as obras, 
deixando expostos vários buracos, o que já havia resultado num acidente, 
quando uma criança caíra no mesmo. Assim sendo, pediu ao Secretário de 
Obras que os ajudassem e que procurasse a empresa, mesmo que não fosse 
concluída a pavimentação, mas que pelo menos os buracos fossem 
cobertos, a fim de que não ocorressem mais acidentes com as pessoas que 
transitavam pelas ruas daquela comunidade. Afirmou que era um 
compromisso deles e sabiam o que estava acontecendo, e tinha a certeza de 
que o Prefeito já estava tomando as devidas providências junto ao Governo 
do Estado, com o Governador Pezão, para que as obras fossem retomadas, 
e a Avenida Um totalmente concluída, porque tinha sido um compromisso 
assumido por eles. Parabenizou a todas as mulheres pelo Dia Internacional 
da Mulher, e disse que as mulheres eram pessoas muito importantes, pois 
eram elas que geravam a vida. Finalizando, desejou que as mulheres 
fossem cada vez mais respeitadas no país e no município deles, e que, 
certamente, eram merecedoras de todas as honrarias que iriam receber, e 
que Deus continuasse abençoando a vida de cada uma delas. Com a 



palavra, o Sr. Presidente parabenizou o nobre Edil por suas palavras, e 
disse que era inquestionável o trabalho do vereador, o qual vinha se 
dedicando ao município e não haveria de ser diferente. Solidário ao Ver. 
Osvaldo, disse que iria reiterar tal pedido junto ao Secretário de Obras, e 
tinha a certeza de que o Poder Executivo teria um posicionamento e uma 
solução para aquele problema.  Com a palavra, o vereador Franklin 

Adriano Pereira disse que, realmente, era necessário que se fizesse um 
choque de ordem quanto à limpeza do município, lembrando que a obra do 
Jardim Guapimirim era uma obra do Estado e a Firma já estava indo 
embora; logo, como o ver. Osvaldo falara anteriormente, eles, os 
vereadores, não podiam deixar a empresa se retirar da cidade deixando de 
arcar com as suas responsabilidades, e concluindo disse que deveriam 
cobrar junto ao Prefeito para que fossem sanados tais problemas, 
revelando que a empresa contratada consertara algumas ruas mas destruíra 
outras. Congratulou todas as mulheres, as quais vinham lutando muito pelo 
seu espaço, e que ao término da Sessão gostaria de convidar a todos que 
permanecessem presentes, pois estariam homenageando as mulheres na 
figura da Secretária de Educação, Maria Cecília, que era uma servidora 
pública e comprometida com o que era público, e vinha desempenhando o 
seu papel com muito sucesso e dedicação. Confidenciou que em razão da 
atitude da Secretária ele, ver. Franklin, e sua família tornaram-se fãs da 
mesma e tinham orgulho de serem seus amigos. Por tal motivo, aquela 
Casa estaria homenageando-a, mas estendia a felicitação a todas as 
mulheres pelas suas conquistas. Com a palavra, o Sr. Presidente 

parabenizou o nobre Edil por suas palavras, e disse que o Jardim 
Guapimirim estava passando por aquele processo muito complicado, não 
só com a limpeza, mas também com a questão da violência que vinha 
assolando o referido bairro. Disse que estivera presente no bairro, na 
última semana, juntamente com a equipe da Segunda Companhia do DPO 
de Guapimirim, ocasião em que fizeram uma grande operação; portanto, 
parabenizava os policiais pelas ocorrências realizadas naquele bairro, 
expulsando do município qualquer indivíduo que viesse a trazer 
transtornos à paz da cidade. Dando continuidade, falou que estivera no 
local e pudera ver a real necessidade do posicionamento do Poder Público 
na limpeza; por isso, parabenizou o Prefeito por ter atendido à sua 
solicitação de imediato, em relação à limpeza daquela área, um local onde 
os criminosos estavam usando como esconderijo, em razão do mato alto e 
falta de iluminação. Reiterou o agradecimento ao Poder Executivo por 
providenciar a limpeza de tal área, possibilitando mais tranquilidade à 
população, bem como facilitando a vida do policial no momento do 
patrulhamento, com vistas à efetiva proteção do “chefe de família”. Mais 
uma vez, parabenizou e agradeceu ao Executivo por ter atendido aquela 
sua Indicação. Com a palavra, o vereador Claudio Vicente Vilar disse o 
que vinha acontecendo no município atualmente, e que parecia ser um 
problema recorrente em todos os verões, era o fato de o Secretário de 
Obras deixar o município muito abandonado, pois em todos os bairros que 
ele vinha visitando o mato estava muito alto, invadindo inclusive as 
calçadas, o que visivelmente era uma situação muito complicada. 



Salientou que na rua em que morava as reclamações eram constantes, uma 
vez que os vizinhos ficavam cobrando a questão da altura do mato. 
Conclamou a todos os vereadores que fizessem uma reunião com o 
Secretário de Obras, a fim de tratar de tais assuntos, os quais eram bastante 
sérios, e ver a possibilidade de ações naquele sentido para o município, 
porque realmente estava vergonhoso para eles, vereadores, que visitavam 
vários bairros. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o nobre Edil 
pelas palavras e convidou a todos os vereadores para que, ao término da 
Sessão, pudessem fazer aquela reunião com o Secretário de Obras. Disse 
que entendiam a necessidade de grandes obras, pois percebiam o 
desenvolvimento do município em relação às obras que estavam sendo 
realizadas, todavia, salientou que não podiam se esquecer daquele pequeno 
detalhe, que consistia na limpeza das ruas e a manutenção das mesmas. 
Disse que estivera com os representantes da Estrada da Barreira, naquela 
localidade, e puderam constatar que uma pequena ação causava uma 
tranquilidade muito grande à comunidade. Com a palavra, a vereadora 
Marina Pereira da Rocha iniciou suas palavras agradecendo a presença 
da Secretária de Educação, Maria Cecília, e parabenizou todos os 
funcionários da Educação pelo brilhante trabalho que vinha sendo 
realizado no município, e que eles tinham a consciência de que nada era 
cem por cento, mas que os funcionários eram merecedores de todos os 
parabéns, por tudo que faziam. Falou que atuava muito na área da saúde, 
no entanto, sempre dizia que a classe dos Professores era a que mais tinha 
amor ao seu trabalho.  Por diversas vezes assistiram aos professores, 
quando chegava a Páscoa, por exemplo, ou outra data comemorativa, tirar 
dinheiro do próprio bolso em prol dos alunos. Assim, parabenizou-os 
novamente por aquele amor tão grande que nutriam pelas crianças do 
município. Ressaltou as palavras dos vereadores Claudio e Osvaldo acerca 
da limpeza urbana do município, bem como sua manutenção. Deduziu que 
realmente estavam com grandes problemas, como dissera o ver. Cláudio, 
que havia mato invadindo as calçadas e aquilo trazia grande desconforto 
aos munícipes. Então, gostaria de dizer que ao término daquela Sessão 
eles, os vereadores, também convocassem o Chefe da Iluminação Pública, 
cuja precariedade do serviço se tornara, atualmente, um dos maiores 
problemas que vinha ocorrendo no município, asseverando que a falta de 
iluminação favorecia o acontecimento de muitas coisas ruins. Logo, pediu 
que convocassem o titular da Pasta para que comparecesse àquela Casa 
Legislativa, a fim de verificarem o estava ocorrendo; se, no caso concreto, 
estava faltando material ou se o mesmo não queria trabalhar, salientado, 
por fim, que o município não podia ficar daquele jeito e, por tal motivo, 
eles precisavam reparar aqueles erros. Com a palavra, o Sr. Presidente 

parabenizou a nobre Edil pelas palavras, e disse que a educação era a base 
de tudo e que eles ficavam muito felizes de ter a presença da Secretária de 
Educação. Esclareceu que ele, o Presidente, era filho e sobrinho de 
professor, e que sua tia, a Srª Vani Cabral, a qual também era professora, 
se fazia presente na Sessão. Ressaltou que aquela Casa de Leis vinha 
buscando incessantemente aprovar ações voltadas para a educação, com 
Projetos e Indicações que visassem a contribuir, também, com a Secretaria 



de Educação, ou seja, em parceria com a mesma no que tangia à educação 
e o ensino dentro do município. Continuando, disse que via que cada um 
dos vereadores, como a nobre Edil que acabara de discursar, se dedicarem 
muito naquele sentido. Assim, tinha a certeza de que a Educação estava 
sendo muito bem representada naquela Casa Legislativa. Com a palavra, a 
vereadora Rizê da Silva Silvério iniciou suas palavras dizendo que seria 
solidária em participar das reclamações e colocações dos vereadores, no 
que se referia à limpeza urbana e à conservação do município. Ressaltou 
que no Segundo Distrito não era diferente, e externou seu pensamento 
dizendo que se eles tinham condições de executar ações no município, 
tendo como exemplo o carnaval, cujo êxito e sucesso foram motivos de 
inúmeros elogios, indagou o porquê de eles não colocarem toda a sua 
energia e cuidado com a mesma intensidade que dispensaram a uma data 
comemorativa como o carnaval. Salientou que desconhecia como o 
Secretário organizava um evento, especialmente quando iriam receber 
pessoas de outros lugares. Lamentou a falta de integração por ocasião das 
festividades do carnaval, assegurando que fora tudo muito bonito, no 
entanto, disse não saber onde os visitantes ficaram hospedados, que 
provavelmente vieram para casa de parentes ou alugaram algum imóvel na 
cidade, para poderem participar do carnaval.  Argumentou, ainda, que 
deveriam questionar como estava o aspecto da rua, a iluminação, bem 
como a sua conservação. Em seguida, comentou sobre o pórtico de Parada 
Modelo, o qual foi avariado recentemente, e questionou acerca de quais 
providências estavam sendo tomadas para a recuperação de parte do portal. 
Ato contínuo, externou o desejo, que afirmou ser o mesmo de toda a 
população de Guapimirim , de que houvesse um “show” de obras e um 
avanço daquela situação, colocando-se à disposição do Secretário de 
Obras, bem como dos demais Secretários, para o que fosse necessário. 
Salientou que assim como fazia com a Secretária de Educação, ajudando 
sempre que possível, igualmente se colocava à disposição de qualquer 
Secretário de Guapimirim. Prosseguindo, disse que o cargo de vereador 
demandava muita responsabilidade, porque eles estavam na rua a toda 
hora, e a todo tempo as pessoas a encontravam. Enfatizou que se 
quisessem se esconder dela era só irem à sua casa e ficarem lá esperando, 
porque ela, ver. Rizê, estava na rua a todo tempo. Falou que naquele 
mesmo dia, às oito horas da manhã, ela já estava no pátio da Prefeitura 
porque tinha um encontro com o Secretário de Obras, ocasião em 
apresentaria algumas questões do Segundo Distrito também, mas 
infelizmente a reunião não acontecera, pois não conseguiram se encontrar. 
Disse que quando terminasse a Sessão, com certeza iria encontrar-se com o 
Secretário, pois ele havia lhe telefonado e se colocado à disposição, e era o 
que ela esperava que acontecesse. Aproveitou a presença da Secretária de 
Educação e comentou sobre o convite que ela, D. Cecília, lhe pediu que 
fizesse a todos, pois naquele dia seria lançada a Pedra Fundamental da 
Creche Escola da Várzea Alegre, ressaltando para que tais ações tivessem 
sido concretizadas, fora preciso muito trabalho, e agradeceu a Secretária, 
porque houvera muita dedicação, cuidado e carinho e estendeu o 
agradecimento a toda a equipe de Educação, tanto os funcionários que 



estavam presentes à Sessão quanto aqueles que permaneceram nos seus 
setores trabalhando. Assegurou que a Secretaria de Educação era o lugar 
para onde voltaria um dia, dizendo que tinha ficado muito orgulhosa pelo 
seu desempenho. Dirigindo a fala ao Vereador Franklin, disse que aceitava 
a sua homenagem do Dia da Mulher e a recebia com muita honra, assim 
como o fato de ele ter usado a presença da vereadora e permitir que ela 
fosse homenageada através da Secretária de Educação, Maria Cecília, a 
quem agradeceu muito por todo o trabalho que vinha desenvolvendo até a 
presente data. Enfatizou que elas estavam reunidas na Secretaria de 
Educação preocupadas com a educação do município, e não só com o 
ensino fundamental, mas de como seria conduzido o ensino médio, 
lembrando que o ensino superior não era competência do município, mas 
que eles deveriam se preocupar também, enaltecendo que era um 
aprendizado muito grande poder participar das reuniões com a Secretária, 
a qual estava sempre disponível para se reunir com os nobres Edis. Assim, 
desejou que todos os Secretários do município tivessem aquele cuidado de 
estarem sempre próximos. Reforçou o convite para as dezessete horas 
daquele dia, no bairro Várzea Alegre, no Segundo Distrito, quando 
estariam lançando a Pedra Fundamental, que consistia numa ação 
simbólica do início das obras e que com muito trabalho e dando graças a 
Deus estariam entregando tanto no Vale das Pedrinhas, quanto na Várzea 
Alegre, sendo aquelas duas grandes obras extremamente necessárias, as 
quais tinham previsão de término para agosto ou setembro de dois mil e 
quinze.  Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou a nobre Edil pelas 
palavras, e disse que a vereadora era uma guerreira e que, realmente, para 
se esconder da mesma só indo para sua casa, pois acompanhava o seu 
trabalho e via a sua dedicação, e prova daquilo eram as Indicações que 
fizera como, por exemplo, as construções daquelas creches no Segundo 
Distrito, parabenizando a nobre Edil por aquela Indicação. Disse que a 
vereadora também tinha comentado sobre a parceria, afirmando que era de 
suma importância a parceria entre o Executivo e o Legislativo, ressaltando 
que a Constituição dizia que os Poderes eram independentes, porém 
harmônicos entre si, então, eles buscavam a governabilidade para que a 
população saísse beneficiada, e que assim vinha sendo feito, pois 
entendiam que os Secretários também podiam procurá-los, para que juntos 
buscassem soluções para os problemas dentro do município e que era 
daquela forma que aquela Casa pensava, do mesmo jeito que aquela Casa 
de Leis também agia, em parceria, buscando sempre o bem estar da 
população de Guapimirim. Disse que eram pequenas ações que causavam 
grandes resultados, dizendo que ficara feliz ao ver a construção das escolas 
e das creches, como havia dito anteriormente, e que eram aquelas 
pequenas ações que já mostravam um grande resultado. Agradeceu ao 
Prefeito Marcos Aurélio por ter lhe atendido em relação à quadra do 
Colégio Professor Otelo, e disse assim como a Secretária de Educação, a 
qual se encontrava presente, e com quem já havia falado sobre a 
construção da quadra, podia perceber toda a dificuldade existente por parte 
da empresa que ganhara a licitação e que opusera dificuldades ao projeto, 
mas disse que estivera com o Prefeito reivindicando a retomada das obras 



daquela quadra. Sobre o mesmo assunto, disse que fora cobrado pelos 
moradores locais, até por ser morador do centro e ter crescido com os 
mesmos e ter bastante proximidade, acabava tendo uma cobrança maior, 
assim sendo, disse que estivera no local no último sábado e telefonara para 
o Prefeito explanando sobre o fato. Logo depois, o Prefeito também 
chegara ao local e ordenara a limpeza da área, para que fossem retomadas 
as obras. Logo, agradeceu ao Prefeito pela iniciativa de retomada da obra, 
dizendo que era uma quadra onde a comunidade tinha como lazer, além de 
se destinar a ocupar a mente do jovem, que ao invés de estar nas ruas 
fazendo besteira estava na quadra se divertindo e ocupando a mente com 
esporte, que certamente era uma atitude saudável. Ratificou o 
agradecimento por ter sido atendido naquela solicitação e disse que 
esperava realmente que pudessem terminar a obra daquela quadra e 
entregar para a comunidade, uma vez que estava fazendo muita falta para 
os moradores do bairro.Concluído o Expediente, deu-se início à ORDEM 
DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo para 
votação do Projeto de Lei n.º 1068/14, de sua autoria. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1068/14, 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 1067/14, de autoria do Ver. Franklin Adriano Pereira 

. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Projeto de 

Lei n.º 1071/14, de autoria do Ver. Claudio Vicente Vilar. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 
1072/14, de autoria do Ver. Claudio Vicente Vilar. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão.  Em pauta, Projeto de Lei n.º 
1073/14, de autoria do Ver. Claudio Vicente Vilar. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 
1074/14, de autoria do Ver. Franklin Adriano Pereira. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 
1075/14, 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, Projeto de Lei n.º 
1076/14, 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. 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.  

 


