
Ata da 8ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 23º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 7 de abril de 2015. 

Às onze horas e dez minutos do dia sete de abril de dois mil e quinze, sob 
a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, realizou-se a Oitava 

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 Fernando Amaro 
Garcia a assumir a função de Segundo Secretário e lhe pediu que fizesse 
a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a ausência de Marina 
Pereira da Rocha, que se encontrava 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 
à Primeira Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
EXPEDIENTE, a saber: PROJETO DE LEI: - nº 1078/15, de autoria do 
Poder Executivo; PARECER: Parecer Prévio Favorável às Contas da 
Administração Financeira referente ao ano de 2013, de autoria da 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento; PROJETO DE 
RESOLUÇÃO: - nº 728/15, de autoria Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO: - n.os 008/15, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; INDICAÇÕES: - n.os 184, 185, 186 e 
203/15, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.os 187, 188, 189, 
190, 191 e 192/15, de autoria do ver. Franklin Adriano Pereira; - n.os 
193 e 194/15, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; - n.os 195, 196 e 
197/15, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; - n.os 
198, 199, 200, 201 e 202/15, de autoria do ver. Alcione Barbosa 
Tavares. A seguir, passou a palavra aos vereadores. Com a palavra, o 
vereador Osvaldo Pereira iniciou suas palavras parabenizando o Sr. 
Presidente por sua Indicação e, também, ao Consultor Frank, o qual 
tivera a iniciativa, cuja intenção era, com certeza, buscar sempre o 
melhor para a cidade. Sobre a ideia de solicitar que o Dedo de Deus fosse 
de Guapimirim, enfatizou que realmente o “pico” era deles, logo, 
precisavam entrar naquela luta junto com o mesmo, e colocou-se à 
disposição para colaborar no que fosse preciso. Parabenizou novamente o 
Sr. Presidente por suas Indicações. Finalizando, indagou o porquê de não 
haver um pórtico na descida da Serra indicando que estavam chegando à 
Guapimirim. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu e parabenizou 
o nobre Edil por suas palavras, e disse que aquela era uma pergunta que 
todos os moradores de Guapimirim se faziam quando passavam pelo 
pórtico de Teresópolis e viam um ponto de informações turísticas de 
Teresópolis; já em relação à Serra e à cidade de Guapimirim não havia 
nenhum ponto informação turística naquele local. Portanto, tornava-se de 
suma importância que o Poder Executivo pudesse tomar uma iniciativa e 
fazer um diferencial no que tangia ao turismo dentro do município. 
Parabenizou o Sr. Frank Matos, que era uma pessoa comprometida com o 
meio ambiente e que fazia uma campanha que, realmente, fizera um 
grande diferencial relacionado ao turismo dentro do município e ao meio 



ambiente.  Ressaltou, em seguida, que o referido Projeto acabou tomando 
uma proporção grandiosa nas redes sociais. Com a palavra, o vereador 
Claudio Vicente Vilar iniciou suas palavras agradecendo a presença do 
seu amigo Reinaldo e o parabenizou pela linda festa que promovera no 
Vale, em Cordovil. Falou que havia sido uma ótima festa, atraindo um 
público muito bom, onde a diversão estava em primeiro lugar. Após, 
agradeceu ao amigo Frank, dizendo-lhe que podia contar com aquela 
Casa, pois o mesmo era uma pessoa que tinha idéias maravilhosas e que 
ele continuasse daquele jeito. Com a palavra, o Sr. Presidente 
parabenizou o nobre Edil por suas palavras e disse que ficou sabendo que 
o mesmo estivera no bairro Cordovil, juntamente com os seus amigos e 
divertindo-se bastante, fazendo o que sabia fazer, e com muita facilidade, 
que era estar ao lado do povo, parabenizando-o por aquela iniciativa. 
Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério parabenizou o Sr. 
Reinaldo pelo forró do Cordovil, e que ele sabia que era uma figura 
muito querida, e aquele povo o adorava, então, deveria continuar 
promovendo muitos forrós, porque todos gostavam. Pediu que Deus o 
abençoasse sempre e que realizasse muitas outras festas. Confessou ao 
Sr. Presidente que estava emocionada com a Indicação dele, e lembrou 
que assim que a logomarca oficial do Poder Executivo foi alterada, ela, 
Ver. Rizê, questionara muito sobre a retirada da figura do Dedo de Deus 
de tal emblema da Prefeitura. Parabenizou novamente o Sr. Presidente e 
disse que estava muito orgulhosa daquela Indicação. Direcionando sua 
palavra ao Sr. Frank, disse-lhe que era um rapaz abençoado e muito 
comprometido. Relatou que quando cursou sua primeira graduação, de 
Pedagogia, em Niterói, seus colegas de curso muitas vezes comentavam 
que tinham passado perto da cidade onde ela, Rizê, morava, pois para 
subir a Serra de Teresópolis, precisavam passar por Guapimirim. 
Revoltada, respondia-lhes que não tinham subido a Serra de Teresópolis, 
mas sim a Serra de Guapimirim, fato que gerava incredulidade entre eles, 
pois consideravam não ser possível tal afirmativa. Salientou que, embora 
por vários anos tivessem deixado a questão de lado, tal equívoco não 
podia mais acontecer, e por isso aquela iniciativa a deixava orgulhosa. 
Esclareceu ao Sr. Frank que ela não tivera oportunidade ainda de 
participar da campanha e anunciá-la, uma vez que não tinha uma 
fotografia no Dedo de Deus, assegurando que naquele mesmo dia iria 
subir a Serra de Guapimirim e tirar a foto, a fim de participar daquela 
campanha belíssima que ela, Ver. Rizê, vinha acompanhando. Convidou 
a todos de Guapimirim que fizessem o mesmo, que inclusive tinha a 
intenção de mobilizar o Segundo Distrito para participar daquela 
campanha. Por fim, disse que precisavam colocar sinalizações da querida 
APA de Guapimirim também no Segundo Distrito, e desejou que 
fizessem outras campanhas e que todos pudessem ter orgulho de ser 
Guapimiriense. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu e 
parabenizou a nobre Edil por suas palavras, e disse que ficava muito feliz 
e gratificado por receber aquele apoio. Mais uma vez agradeceu ao 
consultor Frank, e que nada daquilo aconteceria se não houvesse uma 
iniciativa dele naquele sentido, bem como por ter mobilizado o município 



em direção àquela campanha, nas redes sociais. Informou ainda que 
aquele era um Projeto criado pelo gabinete do Vereador André Azeredo, 
mas o Consultor Frank Matos fizera um grande diferencial, por isso o 
parabenizava e agradecia pelo apoio e ajuda que lhes vinha dando. 
Registrou a presença do Subtenente Zago, policial aquele que ele, Ver. 
André, tivera o prazer de ter trabalhado junto, visto que o Subtenente era 
muito comprometido com a segurança pública e com o município, pois 
vinha acompanhando de perto os problemas do município, além de 
participar de todas as reuniões que abordavam o tema sobre segurança 
pública, mesmo em dia de folga, demonstrando assim todo o seu 
comprometimento. Ultimando, o Sr. Presidente novamente o parabenizou 
pelo trabalho que vinha desempenhando junto aos policiais do DPO de 
Guapimirim, e disse que havia trabalhado lá e sabia do comprometimento 
de cada um dos policiais, e que Guapimirim estava em boas mãos, e que 
existia aquele grande diferencial, pois se tratava de policiais que eram 
realmente honestos e comprometidos com o Município. Concluído o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Parecer 
Prévio Favorável às Contas da Administração Financeira referente ao 
ano de 2013, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Parecer Prévio Favorável foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Projeto de Resolução n.º 728/15, de autoria da 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente encerrou a sessão quando eram onze horas e vinte e nove 
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. 



 


