
Ata da 5ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 20 de março de 2018. 

Às dez horas e trinta e sete minutos do dia vinte de março de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Quinta 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 as ausências de André de Azeredo Dias e Paulo César da 
Rocha. A seguir, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do Expediente, a saber: PROJETO DE LEI: n.o 

1301/18, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que 

dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica e água no Município e dá outras providências; 
REQUERIMENTOS: n.o 008/18, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos para o Secretário 
Municipal de Saúde, Dr. Renato Miranda Corredeira); n.o 009/18, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos 
para os médicos ortopedistas voluntários do 1º Mutirão Ortopédico, 
ocorrido no dia 17 de março, no Posto Saúde João Arruda); n.o 010/18, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o 
Doutor Médico Djalma Barbosa Lima, pelos relevantes serviços 
prestados ao município de Guapimirim); n.o 011/18, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para o sr. Rafael Tressi 
Geraldo, Diretor do Posto de Saúde João Arruda); INDICAÇÕES: n.os 

102, 103 e 104/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 

105, 106 e 107/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 108 e 
109/18, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 110, 
111 e 112/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 113, 114 e 
115/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 116, 117 e 
118/18, de autoria do ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 119, 120 e 
121/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 122 e 
123/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 124, 125 e 
126/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar. Após a leitura, o Sr. 
Presidente destacou a presença de servidores municipais membros do 
SINDGUAPI (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Guapimirim) que, portando cartazes, faziam uma manifestação 
democrática pleiteando por direitos básicos, como reajustes salariais, 
vale-transporte, data base para revisão geral anual de salários, plano de 
cargos e salários, etc. O parlamentar declarou seu apoio aos servidores e 
explicou que não era de competência desta Casa a autoria de proposições 
que tratassem desses assuntos, mas que era dever do Legislativo 
estabelecer um canal de comunicação entre o sindicato e o Poder 
Executivo. Dito isso, o edil comunicou que, após a sessão, faria uma 
reunião com os vereadores e esses servidores para ouvir suas demandas. 
Ato contínuo, passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, 
o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) pediu que o Requerimento 



011/18, de sua autoria, fosse incluído na Ordem do Dia desta sessão em 
regime de urgência. Em seguida, ratificou o apoio desta Casa aos 
servidores municipais e parabenizou o sindicato pela forma democrática 
de manifestação realizada. O vereador, a seguir, agradeceu a presença do 
Secretário Municipal de Saúde, Dr. Renato Miranda Corredeira, que seria 
homenageado com uma Moção de Aplausos proposta pelo ver. Rosalvo, 
a quem parabenizou pela iniciativa. Parabenizou, igualmente, e fez 
elogios aos médicos ortopedistas voluntários do 1º Mutirão Ortopédico 
ocorrido no dia 17 de março, no Posto Saúde João Arruda, e discorreu 
sobre dados relativos aos atendimentos realizados no evento. Com a 
palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) também 
declarou seu apoio às causas dos servidores municipais, afirmando que 
reivindicações feitas de forma moderada, como a que estavam fazendo, 
sempre tinham êxito. Após, justificou sua falta ao mutirão de ortopedia, 
pois seu pai estava adoecido, e se disse feliz com os resultados 
apresentados, parabenizando, por isso, todos os Secretários e 
profissionais envolvidos. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim 
Alves (Nelcir da Laje) agradeceu o Sr. Prefeito pela escolha do Sr. 
Renato para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde, e fez 
elogios, também, ao Sr. Fábio, Diretor Administrativo do Hospital 
Municipal, e ao Sr. Alípio, Diretor Médico do Hospital Municipal. Após, 
solicitou que o Requerimento 010/18, de sua autoria, fosse incluído na 
Ordem do Dia desta sessão em regime de urgência. Afirmou, ainda, 
apoiar a luta do sindicato em prol dos servidores municipais, e 
parabenizou a forma pacífica e ordeira como estes estavam reivindicando 
seus direitos. Por fim, teceu elogios a seu filho Dheiverson e exaltou o 
trabalho do Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, Sr. 
Daniel, de seu subsecretário, Sr. Urias, e do Secretário Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, Sr. João Maurício, que vinha atendendo, na 
medida do possível, as indicações dos vereadores. Com a palavra, o ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos discorreu sobre seu Projeto de Lei 
1301/18, que tinha o objetivo de evitar a interrupção do fornecimento de 
energia elétrica e de água no município em vésperas de feriados, nas 
sextas-feiras, nos finais de semana (sábado e domingo) e nos feriados, 
uma vez que isso contrariava o Código de Defesa do Consumidor, pois 
impossibilitava o imediato pagamento das contas e também o pronto 
retorno do fornecimento. Em seguida, agradeceu o Secretário Renato 
pelo seu empenho frente à Saúde, cujos resultados eram notórios, e 
comentou sobre seu requerimento de Moções de Aplausos para os 
envolvidos no mutirão de ortopedia. Terminando, disse também apoiar os 
servidores municipais e que participaria da reunião com os mesmos. Com 
a palavra, o Sr. Presidente fez comentários sobre o Dia Internacional da 
Síndrome de Down, celebrado em 21 de março, fazendo alusão aos três 
cromossomos no par número 21, característico das pessoas com 
Síndrome de Down, destacando a importância da inclusão social dessas 
pessoas, não somente para elas, mas também para toda a sociedade. 
Disse, ainda, que costumávamos olhar para os defeitos das pessoas, e não 
para as pessoas, e que era necessário refletir sobre isso, pois aquele era 
um ano de eleições, num período em que o Estado e os municípios 
passavam por dificuldades sem precedentes, sendo, dessa forma, 



importante deixar diferenças políticas de lado e pensar na 
governabilidade, na harmonia entre os poderes, para buscar soluções. O 
legislador agradeceu seus pares por sempre apoiarem suas idéias em prol 
do bem comum, e fez duras críticas àqueles a quem denominava “anjos 
da carniça”, que só queriam propagar o mal e a destruição do próximo, 
visando interesses pessoais. A seguir, parabenizou os vereadores pelas 
indicações e proposições apresentadas, destacando o Projeto de Lei 1301, 
de autoria do ver. Rosalvo, tendo em vista a dificuldade que as famílias 
estavam tendo para manter em dia o pagamento de tais despesas devido 
ao desemprego que assolava o país. Concluindo, disse que esperava que 
as concessionárias cumprissem com a lei proposta pelo Ver. Rosalvo, 
principalmente a Fontes da Serra, que tinha um histórico de má prestação 
de serviços e de atendimento aos usuários, a qual, segundo ele, seria alvo 
da próxima CPI desta Casa. Terminado o Expediente, deu-se início à 
Ordem do Dia. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Nelcir do 
Amorim Alves para votação do Requerimento 010/18. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado 
por unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves para votação do Requerimento 011/18. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. 
Em pauta, Requerimento n.o 010/18, de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves (Moção de Aplausos para o Doutor Médico Djalma 
Barbosa Lima, pelos relevantes serviços prestados ao município de 
Guapimirim). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o 011/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para o sr. Rafael Tressi Geraldo, Diretor 
do Posto de Saúde João Arruda). Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento 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). 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 
19h do dia vinte e oito de março próximo vindouro, e encerrou esta 
quando eram onze horas e trinta 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. 



 


