
Ata da 9ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 17 de abril de 2019. 

Às dezenove horas e dezessete minutos do dia dezessete de abril de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Nona Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Sétimo 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 Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de 
Halter Pitter dos Santos da Silva e André de Azeredo Dias. 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: PROJETOS DE 
LEIS: n.o 1382/19, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a 

concessão de décimo terceiro salário aos agentes políticos do Legislativo 

Municipal de Guapimirim/RJ, e dá outras providências; n.o 1383/19, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração do Plano 

Plurianual – PPA – Quadriênio 2018/2021 do município de Guapimirim, 

instituído pela Lei nº 1023/2017, e dá outras providências; n.o 1384/19, 
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para 2020 e dá outras providências; n.o 

1385/19, de autoria do ver. André de Azeredo Dias, que institui o “Dia 

do Produtor Rural” no Município de Guapimirim e dá outras 

providências; REQUERIMENTOS: n.os 014, 015 e 016/19, de autoria da 
ver. Alessandra Lopes de Souza (Moções de Aplausos para o Bloco Me 
Leva, para a Sr.ª Mariana Bittencourt Manoel e para a Sr.ª Leandra 
Pinheiro Ferreira, respectivamente); INDICAÇÕES: n.os 165, 166 e 
167/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 168, 169 e 
170/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.o 171, 172 e 173/19, 
de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 174, 175 e 176/19, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 177, 178 e 179/19, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 180, 181 e 182/19, de autoria 
do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 183, 184 e 185/19, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 186, 187 e 188/19, de autoria 
da ver. Alessandra Lopes de Souza. Após a leitura, o Sr. Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou a vereadora 
Alessandra pelas Moções propostas, bem como aqueles que seriam 
homenageados. Após, explicou que o aumento do valor das passagens de 
ônibus não passou por esta Casa de Leis, e que, portanto, era injusto 
culpar os vereadores pelo reajuste, como vinha ocorrendo nas redes 
sociais. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do 
Modelo) também parabenizou a vereadora Alessandra pelas Moções 
propostas. O edil concordou com o ver. Osvaldo no que dizia respeito às 
acusações feitas contra os vereadores nas redes sociais, e esclareceu que 
o reajuste das passagens de ônibus foi feito por decreto do Prefeito. Disse 



ainda que era do conhecimento de todos que houve um acordo para que 
fosse concedido o aumento das passagens em troca de apoio à 
candidatura da esposa do Prefeito na eleição passada; que havia um vídeo 
no qual o Prefeito afirmava que não haveria aumento de passagem, mas 
que, devido aos apelos políticos, teve que cumprir com o prometido; que, 
enfim, o Prefeito havia cumprido com alguma promessa, pois as 
promessas feitas com a cidade ele não havia cumprido; que ele, ver. 
César, fez visitas a diversas escolas do município, nas quais encontrou 
muitos problemas, como a necessidade de manutenção nos aparelhos de 
ar condicionado, destacando que na Escola Municipal Professor Otelo 
somente quatro dos treze aparelhos existentes estavam funcionando; que 
no Brizolão nenhum ar condicionado estava funcionando; que havia 
muitos vidros quebrados nas escolas; que a cisterna do CIEP não estava 
sendo utilizada por haver um vazamento de esgoto para dentro dela, da 
qual ele retirou uma amostra da água para análise, já que nem mesmo o 
esvaziamento do reservatório para limpeza foi feito; que, naquele dia, 
presenciou a morte de um amigo no Hospital de Guapimirim por 
negligência médica após ele ter ficado aguardando atendimento por um 
longo tempo; que, a seu ver, o Hospital tinha, naquele momento, uma 
equipe de coordenação boa, mas que havia péssimos médicos que não 
eram de Guapimirim e que não tinham amor pelos munícipes; que, pela 
primeira vez, parabenizaria o Prefeito, por ter colocado o Sr. Aldeir no 
Hospital, uma pessoa que, aos seus olhos, muito tinha a somar na Saúde 
de Guapimirim; que, durante o sepultamento de seu amigo, o caixão 
quase caiu, devido à dificuldade que se teve para colocar o caixão na 
gaveta, por esta ter ficado muito alta, e, por isso, frisou a necessidade de 
se buscar por um local para a construção de um novo cemitério, visto que 
o do Bananal já não comportava mais sepultamentos. Por fim, afirmou 
que quem fazia um bom trabalho merecia ser reconhecido, como estava 
fazendo a vereadora Alessandra ao homenagear a Sr.ª Mariana 
Bittencourt Manoel, pelo excelente trabalho social que vinha realizando 
em prol dos alunos da FAETEC de Guapimirim. Com a palavra, o ver. 
Fabrício Aragão da Silva (Fabrício Tubarão) parabenizou a vereadora 
Alessandra pelas homenagens que prestaria através de Moções de 
Aplausos e teceu elogios aos homenageados. Com a palavra, a vereadora 
Alessandra Lopes de Souza solicitou que os Requerimentos n.os 014, 
015 e 016/19, todos de sua autoria, fossem incluídos na pauta da Ordem 
do Dia desta Sessão em regime de urgência. Com a palavra, o Sr. 
Presidente parabenizou e exaltou o trabalho de cada dos que seriam 
homenageados com as Moções de Aplausos requeridas pela vereadora 
Alessandra; esclareceu, como já havia sido mencionado pelo ver. 
Osvaldo, que o reajuste das passagens de ônibus não passou por esta 
Casa, mas foi feito por decreto do Prefeito; e, quanto à denúncia do ver. 
César do Modelo com relação à cisterna do CIEP, colocou-se à 
disposição do mesmo para, juntos, apurarem o problema. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pela vereadora Alessandra Lopes de Souza para 
apreciação dos Requerimentos n.os 014, 015 e 016/19, todos de sua 
autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 



urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o1380/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
institui o cartão de identificação para pessoa com transtorno do espectro 

autista, residente no município de Guapimirim e dá outras providencias. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, 
Requerimentos n.o014/19 (Moção de Aplausos para o Bloco Me Leva), 
n.o015/19 (Moção de Aplausos para a Sr.ª Mariana Bittencourt Manoel), 
e n.o016/19 (Moção de Aplausos para a Sr.ª Leandra Pinheiro Ferreira), 
todos de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos foram 
aprovados por unanimidade em única discussão. 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 vinte 
e quatro de abril próximo vindouro, e encerrou esta quando eram 
dezenove horas e quarenta 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. 

 



 


