
Ata da 7ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 23º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 31 de março de 2015. 

Às dez horas e cinquenta e três minutos do dia trinta e um de março de 
dois mil e quinze, sob a presidência do Vereador André de Azeredo 
Dias, realizou-se a Sétima Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Terceiro Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início à reunião, o senhor Presidente convidou o 
Vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos a assumir a função de 
Primeiro Secretário, bem com a Secretária de Educação, Srª Maria 
Cecília a tomar lugar no Plenário. Em seguida, pediu à Segunda 
Secretária que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as 
ausências de Fernando Amaro Garcia e Rizê da Silva Silvério, que se 
encontravam à disposição desta Casa. Logo após, colocou em discussão 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: REQUERIMENTOS: - n.os 006 e 007/15, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; INDICAÇÕES: - n.os 159, 160, 
161 e 162/15, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os 163, 
164, 165, 166 e 167/15, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; - nº 
168/15, de autoria do ver. Osvaldo Pereira; - n.os 169, 170, 171, 172 e 
173/15, de autoria do ver. Fernando Amaro Garcia; - n.os 174, 175, 
176, 177 e 178/15, de autoria do ver. Alcione Barbosa Tavares; - n.os 
179, 180, 181, 182 e 183/15, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos; COMUNICADO: - n.os CM98212/2015, do Ministério da 
Educação. A seguir, passou a palavra aos vereadores. Com a palavra, o 
vereador Osvaldo Pereira iniciou suas palavras agradecendo a presença 
da Secretária de Educação Maria Cecília e todo o trabalho que a mesma 
fizera dentro da educação no município, não só a Secretária, mas toda a 
equipe que trabalhara juntamente com ela. Enfatizou que o grupo 
alcançou metas que antes não haviam sido alcançadas, e parabenizou a 
mesma por aquele trabalho. Parabenizou também o vereador André, 
Presidente daquela Casa, pela homenagem que iria prestar à Secretária, 
dizendo que era mais do que merecida. Agradeceu ao Prefeito Marcos 
Aurélio e ao Secretário de Obras, Sr. Fábio Macieira, visto que os 
vereadores fizeram uma Indicação na semana anterior, referente à 
limpeza e roçada nos fundos do Colégio CIEP, e o serviço tinha sido 
realizado, assim como no Beira Rio, onde as pessoas estavam jogando 
lixo e trazendo transtorno às famílias, e com a execução de tal tarefa o 
local havia ficado limpo. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o 
nobre Edil por suas palavras. Com a palavra, o vereador Franklin 
Adriano Pereira iniciou suas palavras externando seu agradecimento a 
um grande ser humano chamado Maria Cecília, a qual vinha somando 
muito para a educação do município, mas que na realidade a Secretária 
estava saindo, deixando a direção, restando apenas, no momento, 
seguirem o caminho e direcionamento que ela vinha lhes dando. Disse 



que ficava feliz em fazer parte não só daquele tempo que a mesma 
passara com eles, mas também de compartilhar de suas amizades, e que 
ela, D. Maria Cecília, podia contar com um amigo, um braço para 
qualquer dificuldade, pois em tais situações ele queria estar ao seu lado. 
Ressaltou que a Secretária era uma pessoa que tinha marcado a sua vida e 
nunca iria esquecê-la, e assim como ele, a cidade de Guapimirim também 
não iria. Parabenizou o seu amigo Frank Matos, o qual estava fazendo 
uma campanha cujo slogan era “O Dedo de Deus é nosso”, e falou que 
era muito importante aquele marketing turístico, ou seja, de que o Dedo 
de Deus pertencia à Guapimirim. Salientou que até mesmo solicitara ao 
Prefeito para disponibilizar uma viatura da Guarda Municipal, a fim de 
distribuir os folhetos pela cidade e pontos turísticos, fazendo com que 
turistas venham visitar a cidade, uma vez que o Dedo de Deus ajuda no 
marketing turístico. Parabenizou o Sr. Presidente por estar concedendo a 
Moção de Aplausos à Secretária, que na verdade merecia muito mais, 
mas aquela era uma singela homenagem oferecida à mesma. Com a 
palavra, o Sr. Presidente parabenizou o nobre Edil por suas palavras. 
Com a palavra, o vereador Claudio Vicente Vilar disse que tinha ficado 
feliz em saber que naquela semana a reconstrução do Portal de Parada 
Modelo seria finalizada, porque era por onde ele passava de cinco a seis 
vezes por dia e era obrigado a ver aquela imagem muito feia, onde antes 
existia um Portal tão bonito. Relatou que naquela última semana estivera 
com alguns moradores do Garrafão, os quais fizeram algumas 
reivindicações que foram repassadas ao Secretário de Obras, o qual 
estava ajudando-os a interromper o vazamento que estava escorrendo 
para a rua. Então, naquela semana, ele, vereador Cláudio, juntamente 
com os moradores, buscaram solucionar o problema daquela água, 
porque havia dois anos que eles conviviam com aquele problema. Quanto 
à iluminação pública, o nobre Edil salientou que, atualmente, a prestação 
de tal serviço havia se tornado uma das maiores dificuldades do 
município, dizendo que precisavam estar unidos e cobrar da Firma que 
estava prestando serviços para a Prefeitura. Esclareceu que vinha 
conversando com o Sr. Marquinhos e, realmente, ele não tinha material 
disponível para trabalhar, haja vista que até na rua onde morava havia 
uma lâmpada queimada, e que já fizera inúmeras solicitações, mas não 
estava conseguindo que a lâmpada fosse trocada, tendo sido informado 
pelo responsável pela prestação do serviço que não havia material para 
atender ao pedido. Assim, disse que deveriam cobrar primeiramente a 
Firma, para somente depois cobrar o Sr. Marquinhos, pois as dificuldades 
não eram poucas, ao contrário, eram muito grandes, e tal situação trazia 
riscos para muitas pessoas, sobretudo, para as mulheres que transitavam 
por ruas totalmente escuras e, consequentemente, havia o perigo de 
indivíduos estarem lá para fazer a maldade. Agradeceu ao Ver. Osvaldo 
pela grande força que ele dera ao Beira Rio, e disse que também estivera 
fazendo pedido naquela localidade, e que tinha ficado feliz em vê-lo 
junto e pedindo. Demonstrando inconformidade, o Ver. Cláudio Vicente 
disse que recebera reclamações informando que até veículos da própria 
prefeitura estavam jogando lixo no Beira Rio, resultando numa situação 



horrível para os moradores. Com a palavra, o Sr. Presidente 
parabenizou o nobre Edil por suas palavras. Com a palavra, o vereador 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos agradeceu a Secretária Maria 
Cecília pelo tempo que estivera juntamente com eles no Município, e que 
dava graças a Deus por ela ter tido a sensibilidade e percebido que o 
Prefeito e aquela Casa Legislativa trabalharam em conjunto para 
solucionar o problema das creches do município, que antes funcionavam 
em casas alugadas, muitas vezes para construídas para abrigar seis 
pessoas e, no entanto, colocavam-se trinta crianças, além dos 
funcionários da creche. Então, a Secretária e o Sr. Prefeito, assim como 
aquela Casa e os vereadores tiveram enorme sensibilidade, e que 
atualmente estavam sendo construídos cinco novos prédios, a fim de 
acomodar as crianças e oferecendo-lhes um conforto maior, e também 
para que os jovens do município pudessem ter um futuro brilhante. 
Assim sendo, agradeceu novamente a Secretária e assegurou-lhe que as 
portas daquela Casa sempre estariam abertas para ela, e que se Deus 
quisesse a mesma estaria com eles novamente. Com a palavra, o Sr. 
Presidente parabenizou o nobre Edil por suas palavras e desculpou-se 
por não estender os comentários em razão de estar sem voz. Concluído o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo ver. André de Azeredo Dias para votação dos 
Requerimentos nº006 e 007/15, ambos de sua autoria. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Requerimento nº 006/15, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento nº 007/15, de autoria do ver. André 
de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento nº 005/15, de autoria do ver. Franklin Adriano 
Pereira. 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 treze minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos, ____________, Primeiro 
Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, discutida e 
aprovada, vai assinada por mim e pelos demais Vereadores.  



 


