
Ata da 14ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 24º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 17 de maio de 2016. 

Às onze horas e vinte e dois minutos do dia dezessete de maio de dois 
mil e dezesseis, sob a presidência do Vereador André de Azeredo Dias, 
realizou-se a Décima Quarta Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Quarto Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. 
Dando início à reunião, o senhor Presidente pediu ao Segundo Secretário 
que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a ausência do 
vereador Osvaldo São Pedro Pereira, 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 ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura 
dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETOS DE 
LEIS: - n.o 1.147/16, de autoria do Vereador Alcione Barbosa Tavares; 
- n.o 1.148/16, de autoria do Vereador Claudio Vicente Vilar; 
REQUERIMENTO: - n.o 020/16, de autoria do ver. Max Alexandre 

Felizardo Castro; INDICAÇÕES: - n.os 232, 233, 234, 235, 236 e 
237/16, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro; - n.os 238, 

239, 240, 241 e 242/16, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; - n.os 
243 e 244/16, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; - n.os 245, 246, 
247, 248 e 249/16, de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em 
seguida, o Sr. Presidente passou a palavra aos Senhores Vereadores. 
Com a palavra, o Vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos 

realizou a leitura do ofício que a Liga Guapiense de Esporte encaminhou 
para o gabinete dele “Convidando todos os nobres vereadores e público 
presente a participarem da festa de cerimônia de entrega da premiação 
dos Campeonatos Mirim e Juvenil, que será realizado no espaço BG da 
Rua Itacoatiara, Centro de Guapimirim dia 18 de maio de 2016, às 19:00 
horas”. Então, disse que estavam todos convidados. Com a palavra, a 
Vereadora Rizê da Silva Silvério iniciou suas palavras fazendo alguns 
agradecimentos referentes à Secretaria Municipal de Educação, e 
informou que era a primeira gestão da mencionada Secretaria que visava, 
naqueles vinte e cinco anos de emancipação do município, ao 
atendimento dos jovens portadores de deficiência. Declarou que estavam 
implantando no município, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, a sala multifuncional, a qual já estava instalada no Segundo 
Distrito, noticiando que já existiam duas daquelas salas em 
funcionamento no primeiro Distrito, onde era desenvolvido um trabalho 
belíssimo. Então, convidou a todos a conhecerem o trabalho, haja vista 
que estavam propiciando um tratamento diferenciado àqueles alunos, os 
quais necessitavam de um atendimento especial. Explicou que, no 
momento, a Secretaria Municipal de Educação estava implementando 
aquela ação no Segundo Distrito, começando pela Vila Olímpia, na 
Escola Municipal de Vila Olímpia e, posteriormente, na Escola 
Municipal Nelson Costa Mello, localizada no Vale das Pedrinhas. Assim 
sendo, a Vereadora Rizê registrou novamente os seus agradecimentos a 



toda equipe da Secretaria Municipal de Educação e, também, ao 
Secretário, o Doutor e Professor Rui Aguiar. Dando continuidade ao 
tema abordado, informou que a rede municipal de Guapimirim havia 
recebido o primeiro aluno cego, o Fabiano, cuja deficiência visual era 
total. Complementando, falou que ele era aluno da Escola Municipal Ilza 
Junger, para onde a Secretaria Municipal de Educação prontamente 
providenciara a aquisição da máquina de braile. A nobre Vereadora 
deixou o seu pedido registrado para que a Secretaria de Educação, além 
da aquisição da máquina de braile, providenciasse também a impressora 
em braile, porque era importante valorizar e acolher aqueles alunos com 
total carinho. Logo, parabenizou a equipe que se fazia presente, como 
professores e Diretores, bem como o Zaguinho, o qual também estava ali 
presente, pelo carinho que todos vinham demonstrando para com o 
Fabiano, assim como os demais alunos da turma, que o receberam 
prontamente. Ultimando, disse que aquele aluno tinha realizado um 
sonho, que era o de andar de bicicleta, desejo aquele que fora 
imediatamente proporcionado a ele pela equipe da escola. Logo, disse 
que só tinha a parabenizar toda rede de ensino e a Secretaria Municipal 
de Educação, bem como a todos os protagonistas daquele lindo trabalho. 
Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou a nobre Edil por suas 
palavras e ressaltou a importância do acesso à inclusão. Disse que 
naquele dia tinha o prazer de estar entregando a Moção de Aplausos a 
três servidores que vinham fazendo aquele grande diferencial, como ao 
Zaguinho, o qual podia propiciar àquele aluno a sensação de andar em 
uma bicicleta, por meio de uma ação nobre daquele servidor. Então, 
expressou que entregaria, com prazer, aquela Moção de Aplausos tão 
merecida. Prosseguindo, contou que fora veiculada nas redes sociais a 
ação dos três e, em especial, a realizada pelo Zaguinho, que havia sido 
extremamente emocionante. Em razão de todo o exposto, o ilustre 
Presidente disse que era muito gratificante tê-los naquela Casa e poder 
entregar-lhes aquelas Moções de Aplausos. Após, parabenizou Sua 
Excelência, Vereadora Rizê, que tivera a oportunidade de fazer um 
trabalho brilhante na Secretaria de Educação, o qual estava sendo 
continuado, atualmente, pelo Dr. Rui. Em tom de crítica, o Sr. Presidente 
assinalou que em um Governo tão desleixado, que deixava a cidade 
daquele jeito, totalmente abandonada e esburacada, com um hospital sem 
um mínimo de material para o atendimento, era realmente deprimente. 
Relatou que no dia anterior fora surpreendido com a tristeza de pessoas e 
pacientes, os quais já estavam internados para serem operados, e o 
médico havia sido dispensado porque não tinha material para realizar a 
cirurgia, afirmando que faltava do esparadrapo ao fio de sutura, o que 
resultava numa situação lastimável. Logo, mesmo naquele contexto 
desolador, Sua Excelência conseguira fazer um grande diferencial na 
educação do município, que também estava abandonada; portanto, 
merecia ser parabenizada pelo trabalho que desempenhara, e que o Dr. 
Rui vinha dando continuidade, ainda que em um Governo tão desleixado 
como o atual, reiterou. Concluído o Expediente, deu-se início à ORDEM 
DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1.143/16, de autoria do Vereador 



Claudio Vicente Vilar. 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 1.144/16, de autoria do Vereador 
Alcione Barbosa Tavares. 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 1.146/16, de autoria do Vereador 
Claudio Vicente Vilar. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 

discussão. Em pauta, requerimento n.º 017/16, de autoria do Vereador 
Max Alexandre Felizardo Castro. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o requerimento foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, requerimento n.º 018/16, de autoria do 
Vereador André de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o requerimento foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, requerimento n.º 019/16, de autoria do 
Vereador André de Azeredo Dias. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o requerimento foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Com a palavra, o Sr. Presidente disse que na próxima 
Sessão dariam entrada em um Requerimento com a finalidade de 
convocar o Secretário de Saúde àquele Plenário, e pediu aos pares 
daquela Casa que pudessem contribuir para que trouxessem a 
tranquilidade e o bom atendimento na saúde dentro do município, 
novamente. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a 
sessão quando eram onze horas e trinta e oito minutos. Nada mais tendo a 
registrar, eu, Franklin Adriano Pereira, ____________, Primeiro 
Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, discutida e 
aprovada, vai assinada por mim e pelos demais Vereadores.  



 


