
Ata da 1ª Sessão Ordinária no 1º Período 
do 27º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 20 de fevereiro de 2019. 

Às dezenove horas e três minutos do dia vinte de fevereiro de dois mil e 
dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Sétimo Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. 
Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal de 
Guapimirim, o senhor Presidente, dando início à reunião, pediu ao 
Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a ausência de André de Azeredo Dias. Em seguida, 
colocou em discussão e votação as atas da 1ª Sessão Extraordinária do 
ano corrente, realizada no dia trinta de janeiro, e da 37ª Sessão Ordinária 
de 2018, realizada no dia onze de dezembro, que, não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, foram aprovadas por unanimidade. A 
seguir, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos documentos 
constantes do Expediente, a saber: OFÍCIO: PRS/SSE/CSO 885/19, do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (encaminha parecer 
favorável com ressalvas, determinações e recomendações sobre as Contas 
da Administração Financeira do Município de Guapimirim, referentes ao 
exercício de 2017); PROJETOS DE LEIS: n.o1367/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza, que proíbe a utilização de canudos de 

plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, 

ambulantes, hotéis e similares no âmbito do município de Guapimirim; 
n.o1368/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
denomina de rua Raimundo Luiz Dos Reis, a atual “Rua 9 (nove), 

Loteamento Jardim Paraíso – Bairro Caneca Fina - Guapimirim/RJ; 
n.o1369/19, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional 

especial suplementar; n.o1370/19, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a alteração de artigo da Lei Orçamentária Anual – LOA 

2019 nº 1.097/19 e dá outras providências; n.o1371/19, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar e criação de programa de trabalho; n.o1372/19, de autoria 
do Poder Executivo, que cria programa de trabalho, abre crédito e 

suplementa; n.o1373/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação 

e criação de programa de trabalho; dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial por excesso de arrecadação e criação de programa de 

trabalho; n.o1374/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva, que autoriza o serviço de transporte de passageiros por 

motocicleta na cidade de Guapimirim e dá outras providencias; 
PROJETOS DE RESOLUÇÕES: n.o754/19, de autoria da Mesa 
Diretora, que altera o artigo 14 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal De Guapimirim, que permite a recondução no cargo da Mesa 

Diretora, e dá outras providencias; n.o756/19, de autoria da Mesa 
Diretora, que determina o arquivamento de matérias propostas, as quais 

não foram submetidas ao plenário no período anterior; n.o757/19, de 
autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre o Regimento Interno da 

Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim; 



INDICAÇÕES: n.os 001, 002 e 003/19, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.os 004, 005 e 006/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; n.os 007, 008 e 009/19, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; n.os 010, 011 e 012/19, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 013, 014 e 015/19, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 016, 017 e 018/19, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar; n.os 019, 020 e 021/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 022, 023 e 024/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 025/19, de autoria do ver. 
Fabrício Aragão da Silva. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Leleco) comentou sobre o início dos trabalhos legislativos 
daquele ano, desejando que fosse um bom ano para todos; parabenizou a 
desenhista Breenda Tavares, cujos trabalhos destacavam Guapimirim 
fora de seus limites territoriais; e parabenizou o ver. André Azeredo pelo 
nascimento de seu filho no dia anterior. Com a palavra, o ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) falou acerca da reunião que os 
vereadores tiveram com o Secretário Municipal de Saúde de Guapimirim 
na última quinta-feira, ocasião em que, após cobrança do edis, o mesmo 
pediu uma semana de prazo para organizar o Hospital Municipal, vez que 
ele havia assumido o cargo havia pouco tempo. O edil, contudo, relatou 
reclamações de munícipes com relação ao funcionamento da unidade de 
saúde no final se semana seguinte à reunião, destacando a de que todos 
os profissionais que estavam de plantão dormiam ao mesmo tempo, sem 
que ficasse ninguém para prestar atendimento à população. Após, 
comentou que no serviço paliativo feito pela Secretaria de Obras na via 
que ligava os bairros Jardim Modelo e Parada Ideal foi utilizado barro, o 
que piorou as condições da estrada após as chuvas, e pediu que o serviço 
fosse refeito utilizando o material adequado. Com a palavra, o ver. 
Cláudio Vicente Vilar (Magal) comentou sobre a nomeação do novo 
Secretário de Saúde de Guapimirim e a necessidade de se cobrar 
profissionalismo dos servidores efetivos do Hospital Municipal. O 
vereador conclamou seus pares a continuarem fiscalizando aquela 
unidade de saúde, fazendo, se necessário, um rodízio entre eles até que o 
problema fosse sanado. Por fim, falou das muitas ligações recebidas 
pelos vereadores de munícipes reclamando de diversos serviços públicos, 
e pediu ao Executivo, bem como ao seu secretariado, que resolvessem 
esses problemas, de modo que todos tivessem um ano de paz. Com a 
palavra, o Sr. Presidente discorreu sobre a importância do Projeto de 
Lei 1374/19, de sua autoria, que tratava do serviço de transporte de 
passageiros por motocicleta em Guapimirim. Concluído o Expediente e 
não havendo matéria para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos, convidando-os para a próxima sessão ordinária que 
seria realizada às 10h do dia vinte e seis de fevereiro próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram dezenove horas e vinte e sete 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. 


