
Ata da 7ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 3 de abril de 2018. 

Às dez horas e quarenta e um minutos do dia três de abril de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Sétima 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 convidou o vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves a assumir a função de Segundo Secretário, e lhe pediu que 
fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se as ausências 
de Nelcir do Amorim Alves e Paulo César da Rocha. Em seguida, 
colocou em discussão e votação as atas da 5ª e da 6ª Sessões Ordinárias 
do ano corrente, 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: PROJETO DE LEI: n.o 1302/18, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que dispõe sobre a criação da Feira 

Livre do Produtor Rural; REQUERIMENTO: n.o 013/18, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Srª. 
Lorena Campos Vidal (Fisioterapeuta no HMG) e para os Srs. André 
Carlos Pereira (Técnico de Enfermagem no HMG) e Tiago de Oliveira 
Rosa (Técnico de Enfermagem no HMG)); INDICAÇÕES: n.os 154, 155 
e 156/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 157, 158 e 
159/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 160, 
161 e 162/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 163 e 
164/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 165, 169 e 
170/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 166, 167 e 168/18, 
de autoria do ver. Paulo César da Rocha; COMUNICADOS: - n.o 
CM013414 e 013415/2017, do Ministério da Educação. Após a leitura, 
o Sr. Presidente destacou a manifestação ordeira e democrática realizada 
durante a sessão por membros do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Guapimirim, lembrando que esta Casa, em ocasião 
anterior, havia realizado uma reunião com os mesmos, e que, 
posteriormente, viabilizou um encontro deles com a Secretária Municipal 
de Fazenda, que, após, lhe informou, entusiasmada com o resultado da 
reunião, que o Poder Executivo havia assinalado positivamente para a 
busca de soluções visando a atender as demandas dos servidores. Com a 
palavra, o ver. André de Azeredo Dias parabenizou o Sr. Presidente por 
ter abraçado a causa do funcionalismo público municipal e comentou que 
havia se colocado à disposição do movimento, mas que um dos 
representantes lhe informou que o vereador Pitter já havia providenciado 
o canal de comunicação necessário com o Executivo Municipal. O Sr. 
Presidente reafirmou o compromisso do Poder Legislativo em apoiar a 
luta dos servidores municipais, explicando que a autoria de quaisquer 
matérias alusivas às cobranças feitas competiam privativamente ao Poder 
Executivo, mas que, uma vez encaminhadas para a Casa Leis, seriam 
rapidamente examinadas. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 



Gonçalves (Leleco) parabenizou o Sr. Presidente pelo apoio aos 
servidores municipais e pelas moções de aplausos propostas aos 
servidores do Hospital Municipal, que desempenhavam suas funções com 
profissionalismo e carinho para com os pacientes. Com a palavra, o Sr. 
Presidente solicitou que o Requerimento 013/18, de sua autoria, fosse 
incluído na Ordem do Dia desta reunião ao regime de urgência. A seguir, 
registrou a presença da Sr.ª Jaqueline, elogiando seu projeto de proteção 
e defesa dos animais. O edil frisou que esta Casa já aprovara leis de sua 
autoria ligadas ao tema, as quais detalhou quanto ao objetivo e à 
aplicação, e afirmou que o abandono e os maus-tratos a animais 
poderiam resultar em disseminação de doenças, acidentes de trânsito, 
gastos em controle populacional, além de dor e sofrimento aos mesmos. 
Depois, justificou as moções de aplausos que concederia aos servidores 
do Hospital Municipal, ressaltando a importância da homenagem como 
forma de reconhecimento ao empenho, esforço e dedicação de tais 
profissionais, mesmo diante das dificuldades impostas pela máquina 
pública, que, via de regra, se preocupava com a infra-estrutura, sem dar o 
mesmo valor ao material humano, que, a seu ver, deveria ser o principal 
alvo de investimentos, já que o contrário notadamente nunca funcionara. 
Em Questão de Ordem, o ver. André Azeredo pediu o registro da 
presença do Sr. “Betinho”, munícipe que se destacou pela sua atuação no 
cenário político local, principalmente no processo de emancipação de 
Guapimirim. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 
Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva para votação do Requerimento 013/18. 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 segunda discussão. Em pauta, 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. 
Em pauta, Requerimentos n.o 008 (Moção de Aplausos para o Secretário 
Municipal de Saúde, Dr. Renato Miranda Corredeira) e 009/18 (Moções 
de Aplausos para os médicos ortopedistas voluntários do 1º Mutirão 
Ortopédico, ocorrido no dia 17 de março, no Posto Saúde João Arruda), 
ambos de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos foram 
aprovados por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o 012/18, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos (Moção de Aplausos para o Sr. Fábio de Souza Tavares, 
Diretor do Hospital Municipal José Rabello de Mello). Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 013/18, 



de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de 
Aplausos para a Srª. Lorena Campos Vidal (Fisioterapeuta no HMG) e 
para os Srs. André Carlos Pereira (Técnico de Enfermagem no HMG) e 
Tiago de Oliveira Rosa (Técnico de Enfermagem no HMG)). 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 nove de abril 
próximo, no Colégio Vila Olímpia, Bairro Vila Olímpia, e para a 
próxima sessão ordinária que seria realizada às 19h do dia onze de abril 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e treze 
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. 



 


