
Ata da 8ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 11 de abril de 2018. 

Às dezenove horas e quarenta e três minutos do dia onze de abril de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Oitava 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 pediu ao Segundo Secretário que 
fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se a presença de 
todos. Em seguida, colocou em discussão e votação a ata da sessão 
anterior, que, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, foi 
aprovada por unanimidade. A seguir, pediu ao Primeiro Secretário que 
fizesse a leitura dos documentos constantes do EXPEDIENTE, a saber: 
PROJETO DE LEI: n.o 1303/18, de autoria do ver. André de Azeredo 
Dias, que institui, nas escolas da rede pública e privada de ensino no 

âmbito municipal, atividades que tenham por objetivo transmitir aos 

alunos informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e 

ilícitas; INDICAÇÕES: n.os 171 e 172/18, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.os 173, 174, 175, 176 e 177/18, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 178, 179 e 191/18, de autoria 
do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 180, 181, 182 e 183/18, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 184¸ 185 e 186/18, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 187, 188, 189 e 190/18, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 192, 193, 194, 195 e 
196/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 197, 198, 199 e 
200/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; 
COMUNICADOS: - n.o CM018155 e 023551/2017, do Ministério da 
Educação. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves 
(Leleco) parabenizou o ver. Rosalvo pela homenagem que prestaria, após 
a sessão, aos envolvidos no 1º Mutirão Ortopédico ocorrido no 
município, assim como o Secretário de Saúde e toda sua equipe pelo 
mutirão de catarata, ocorrido no último sábado, e por realizar, 
semanalmente, mutirões de ortopedia em todos os bairros. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) afirmou ser 
justa a homenagem que seria prestada pelo ver. Rosalvo ao Secretário de 
Saúde e sua equipe, pois, a seu ver, promoveram uma grande guinada na 
Saúde de Guapimirim. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Osvaldo Pereira) discorreu sobre a reunião da Câmara 
Itinerante ocorrida no dia anterior, avaliando-a como muita proveitosa, 
com um número expressivo de participantes, na qual todos os 
questionamentos foram respondidos pelos secretários presentes. Após, 
elogiou o trabalho realizado pelo Secretário de Saúde e toda sua equipe, 
que, em pouco tempo, haviam proporcionado uma transformação na 
Saúde de Guapimirim, promovendo eventos importantes para a 
população, como os mutirões de ortopedia e catarata. O edil parabenizou, 



igualmente, o Prefeito Municipal pela escolha de tais profissionais para 
atuarem na Saúde. O Sr. Presidente se disse feliz pelo sucesso do 
Câmara Itinerante, vez que a população estava compreendendo a 
importância desse instrumento de aproximação e comunicação entre a 
sociedade e os governantes, visando ao melhor atendimento a cada 
localidade. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da 
Laje) parabenizou o ver. Rosalvo pelas Moções que entregaria ao pessoal 
da Saúde, aos quais elogiou e agradeceu pela realização dos mutirões já 
antes citados e pelas visíveis melhorias que estavam proporcionando para 
a saúde local. O vereador salientou que tal evolução foi obtida pelo 
Secretário de Saúde em apenas dois meses de trabalho, e elogiou o 
Prefeito Municipal pelas escolhas dos novos servidores para estarem à 
frente da Pasta. Discorreu, também, sobre a Câmara Itinerante do dia 
anterior, destacando a importante participação popular, e registrou a 
presença de representantes do SINDGUAPI, prometendo que esta Casa 
os ajudaria no que estivesse dentro da alçada do Legislativo. Com a 
palavra, o Sr. Presidente congratulou aqueles que seriam agraciados 
com Moções de Aplausos, acompanhando os elogios feitos a eles pelos 
demais vereadores. Em seguida, após ter feito duras críticas ao serviço de 
fornecimento de água prestado pela concessionária Fontes da Serra 
Saneamento de Guapimirim Ltda., apresentou e pediu que fosse votado, 
em regime de urgência, o Requerimento 014/18, de sua autoria, por meio 
do qual pedia que fosse constituída uma Comissão Especial de Inquérito 
para apurar indícios de irregularidades nas tarifas, no contrato de 
concessão e falhas na prestação de serviços da empresa, assim como o 
Projeto de Resolução oriundo do requerimento. O edil salientou que a 
concessionária atuava no município havia mais de quinze anos; que não 
mais era possível tolerar a negligência, a inoperância e o desrespeito com 
que ela tratava os munícipes; e que, por isso, os Poderes Legislativo e 
Executivo não ficaram inertes, mas trabalhariam incansavelmente até que 
a empresa passasse a operar de forma eficiente ou fosse substituída por 
outra, já que, a seu ver, não faltariam empresas interessadas. 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 014/18, e, por conseguinte, do Projeto de Resolução 
749/18. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Requerimento n.o 

014/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (que seja 
constituída uma Comissão Especial de Inquérito para apurar indícios de 
irregularidades nas tarifas, no contrato de concessão e falhas na prestação 
de serviços da empresa Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim 
Ltda.). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Projeto de Resolução n.o 749/18, de autoria da Mesa Diretora, 
que constitui Comissão Especial de Inquérito para apurar indícios de 

irregularidades nas tarifas, no contrato de concessão e falhas na 

prestação de serviços da Empresa Fontes da Serra Saneamento de 

Guapimirim Ltda., e dá outras providencias. Não havendo quem quisesse 



fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 
unanimidade em única 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 segunda discussão. Em pauta, 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. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Concluída a Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente ratificou o apoio desta Câmara à causa dos servidores 
municipais, e informou que haveria uma reunião com os vereadores e a 
Secretária Municipal de Fazenda, na próxima sexta-feira, para tratar do 
assunto e procurar soluções que agradassem a todos. Nada mais havendo 
a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, 
convidando-os para a próxima sessão ordinária que seria realizada às 10h 
do dia dezessete de abril próximo vindouro, e encerrou esta quando eram 
vinte horas e dezoito 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. 



 


