
Ata da 2ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 28 de fevereiro de 2018. 

Às dezenove horas e vinte minutos do dia vinte e oito de fevereiro de 
dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária no Primeiro Período 

do Vigésimo Sexto 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, convidou o 
vereador Osvaldo São Pedro Pereira a assumir a função de Primeiro 
Secretário, e pediu ao Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. 
Vereadores, verificando-se as ausências de Alessandra Lopes de Souza, 
André de Azeredo Dias, Cláudio Vicente Vilar, Halter Pitter dos Santos 
da Silva, Paulo César da Rocha e Rosalvo de Vasconcellos Domingos. A 
seguir, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos documentos 
constantes do Expediente, a saber: OFÍCIO: n.o026/18, do Poder 
Executivo (requer apreciação do P.L. 1299/18 em regime de urgência); 
PROJETOS DE LEIS: n.o1295/18, de autoria do Poder Executivo, que 
denomina prédio público – CREAS - Centro de Referência Especializada 

da Assistencia Social Professora Leontina Rodrigues Cardoso; 

n.o1296/18, de autoria do Poder Executivo, que denomina prédio 

público – CRAS – Centro de Referência da Assistência Social Maria 

Mercedes Rosa de Carvalho; n.o1297/18, de autoria do Poder 
Executivo, que denomina prédio público – CRAS – Centro de Referência 

da Assistência Social Paulo Antonio Xavier Daim; n.o1298/18, de autoria 
do Poder Executivo, que denomina prédio público – CRAS – Centro de 

Referência da Assistência Social Faustina de Souza Fonseca; 
n.o1299/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

contratação temporária de pessoal para atender às necessidades por 

tempo determinado de excepcional interesse público, nos termos do 

artigo 37, inciso ix da Constituição Federal e Artigo 92, Inciso III da Lei 

Orgânica do Município de Guapimirim; REQUERIMENTO: n.o005/18, 
de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para 
o Sr. Adilson Gomes da Silva); INDICAÇÕES: n.os 025, 026, 027, 028 e 
029/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 030 e 031/18, 
de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 032, 033, 034 e 
035/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 036 e 
037/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 038, 039, 
040, 041 e 042/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; 
n.os 043, 044, 045 e 046/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; 
n.os 047, 048 e 049/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; 
COMUNICADOS: - n.o CM368302, CM38303 e CM368304/2017, do 
Ministério da Educação. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Nelcir do 
Amorim Alves (Nelcir da Laje) discorreu sobre as recentes enchentes 
ocorridas no município devido às fortes chuvas, e agradeceu o Prefeito 
Municipal e os vereadores que foram a Brasília em busca de recursos 
para sanar esse e outros problemas de Guapimirim. Com a palavra, o 



ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou o 
Prefeito Zelito e os demais vereadores que estavam em Brasília em busca 
de receitas para o município. O edil explicou que não viajaram todos os 
vereadores para que os trabalhos na Casa de Leis não fossem paralisados. 
Com a palavra, o Sr. Presidente esclareceu que quatro vereadores 
viajaram para Brasília com o Prefeito: André de Azeredo Dias, Cláudio 
Vicente Vilar, Halter Pitter dos Santos da Silva e Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos, e que a vereadora Alessandra Lopes havia 
faltado à sessão por motivo de saúde, enquanto o ver. César do Modelo 
não pôde comparecer devido ao falecimento de um ente querido. Por fim, 
informou que a próxima reunião da Câmara Itinerante ocorreria no dia 
vinte e seis de março próximo, no Bairro Vale das Pedrinhas, com local 
ainda a ser definido. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da 
palavra no Expediente, e nem quórum regimental 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 seis de março 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove horas e trinta e 
sete minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Osvaldo São Pedro 
Pereira, __________________, Primeiro Secretário, mandei lavrar a 
presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por 
mim e pelos demais Vereadores. 


