
Ata da 4ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 14 de março de 2018. 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos do dia catorze de março de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Quarta 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, pediu ao 
Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a ausência de Osvaldo São Pedro Pereira. A seguir, pediu 
ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes 
do Expediente, a saber: PROJETO DE LEI: n.o 1300/18, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira, que dispõe sobre o Programa “Olhar 

do Futuro”, doação de óculos aos alunos carentes matriculados nas 

escolas da Rede Municipal de Guapimirim e dá outras providências; 
REQUERIMENTOS: n.o 006/18, de autoria do ver. André de Azeredo 
Dias (Moção de Aplausos para o Sr. José da Silva, funcionário público 
da Prefeitura Municipal de Guapimirim); n.o 007/18, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos para o Grêmio 
Recreativo Escola de Samba Mensageiros da Paz); INDICAÇÕES: n.os 

069/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 070, 071 e 
072/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 073, 074, 075, 
076 e 077/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 

078, 079, 080 e 081/18, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos; n.os 082, 083, 084, 085 e 086/18, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves; n.os 087, 088, 089 e 090/18, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 091 e 092/18, de autoria do ver. Alessandra 
Lopes de Souza; n.os 093, 094, 095, 096 e 097/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves; n.os 098, 099, 100 e 101/18, de autoria do ver. 
Claudio Vicente Vilar. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Leleco) agradeceu a presença do Secretário Municipal de 
Saúde de Guapimirim e informou que a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde, promoveria, no próximo sábado, o primeiro mutirão 
de ortopedia do município, no Posto de Saúde João Arruda. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) também 
agradeceu a presença do Secretário Municipal de Saúde de Guapimirim, 
parabenizou a nomeação do Sr. Fábio para cargo de diretor 
administrativo do Hospital local, e comentou que, nas quartas-feiras, o 
plantão do hospital era péssimo, e que, justamente naquele dia, uma 
parturiente estava deixando a unidade de saúde por não haver obstetra, 
quando sua bolsa estourou na rua, e as pessoas que a acompanhavam, ao 
vê-lo passar, o chamaram, e ele foi até a emergência do hospital, onde 
encontrou o Sr. Fábio, que, prontamente, ligou para um obstetra, que se 
deslocou até lá e atendeu a paciente. O edil afirmou que o Município 
precisava de pessoas como o Sr. Fábio, que tivessem atitude, e fez 
elogios, também, à antiga diretora, Sr.ª Luciana. Terminando, desejou 
sucesso ao Secretário de Saúde e ao novo diretor do Hospital. Com a 
palavra, o ver. André de Azeredo Dias (André Azeredo) também 



destacou as presenças do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Renato, e do 
Sr. José da Silva, conhecido como Zezinho, que seria homenageado 
naquela noite, e solicitou que o Requerimento 006/18, de sua autoria, 
fosse incluído na Ordem do Dia desta reunião ao regime de urgência. A 
seguir, teceu elogios ao trabalho do Secretário Renato, salientando ações 
realizadas em bairros mais distantes da sede do município, como Km11, 
Orindi, Paraíso, Segundo Distrito, etc., e o mutirão de ortopedia que 
ocorreria no próximo sábado, no Posto de Saúde João Arruda. 
Parabenizou, ainda, o Sr. Prefeito pela nomeação do Sr. Fábio como 
Diretor do Hospital, que, a seu ver, tinha o mesmo perfil de engajamento 
no trabalho que o Secretário Renato. Após, prestou homenagem a seu 
avô, falecido no último sábado, conhecido por todos como “Valdecir da 
garagem de bicicletas”, afirmando ter sido ele um exemplo para sua 
família e para o município, além de uma grande influência na sua 
formação como homem e cidadão. Por fim, agradeceu ao Secretário de 
Obras João Maurício por ter atendido a uma indicação sua para que fosse 
retomado o manilhamento no bairro Quinta Rosângela, cujos moradores 
vinham sofrendo com alagamentos causados pelas chuvas. Com a 
palavra, a ver. Alessandra Lopes de Souza parabenizou o ver. André 
pela homenagem proposta ao servidor Zezinho, e agradeceu a presença 
do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Renato, que, em pouco tempo, já 
havia mostrado comprometimento com a Saúde do Município. Com a 
palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) parabenizou 
o Prefeito Zelito Tringuelê pelas escolhas dos senhores Renato e Fábio, 
para ocuparem, respectivamente, os cargos de Secretário Municipal de 
Saúde e Diretor do Hospital Municipal. O parlamentar também fez 
elogios aos antigos ocupantes dessas funções, afirmando que sempre 
demonstraram comprometimento com as demandas da população. 
Elogiou, igualmente, o Subsecretário de Saúde, Sr. Pierre, e o empenho 
já demonstrado pela pasta ao promover o primeiro mutirão de ortopedia 
do município, que seria realizado no Posto de Saúde João Arruda. 
Concluindo, registrou a presença de sua irmã Amélia e do cidadão 
conhecido como “Pantera”, e agradeceu a presença de todos. Terminado 
o Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo ver. André de Azeredo Dias para votação do 
Requerimento 006/18. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 
o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, 
Requerimento n.o 006/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias 
(Moção de Aplausos para o Sr. José da Silva, funcionário público da 
Prefeitura Municipal de Guapimirim). 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 
agradeceu a presença de todos, convidando-os para a reunião da Câmara 
Itinerante que ocorreria no dia vinte e seis de março próximo, no Bairro 
Vale das Pedrinhas, na Escola Municipal Fazenda Sernambetiba, e para a 
próxima sessão ordinária que seria realizada às 10h do dia vinte de março 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove horas e 
cinquenta e nove 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. 


