
Ata da 13ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 23 de maio de 2018. 

Às dezenove horas e dezessete minutos do dia vinte e três de maio de 
dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Décima Terceira 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 ausência de 
Halter Pitter dos Santos da Silva. 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 1307/18, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar; n.o 1308/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre abertura de crédito adicional suplementar; n.o 1309/18, de autoria 
do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar; n.o 1310/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre abertura de crédito adicional suplementar; n.o 1311/18, de autoria 
do ver. André de Azeredo Dias, por meio do qual fica denominada de 
Rua João Pinto de Oliveira, a atual “G”, CEP: 25.943-686, 1ª zona – 
Localizada no Bairro Granja Cadetes Fabres; INDICAÇÕES: n.os 296, 
297, 298 e 299/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 300, 
301, 302, 303 e 304/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 

305 e 306/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 307, 
308 e 309/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 

310 e 311/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 312¸ 
313, 314 e 315/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 

316, 317 e 318/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 319, 
320, 321, 322 e 323/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves. 
Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do 
Modelo) parabenizou os jovens atletas que receberiam Moções de 
Aplausos pelo ótimo desempenho nos Jogos da Baixada, assim como o 
ver. Osvaldo pela iniciativa dessa homenagem. Após, comentou sobre o 
possível fechamento do retorno da entrada de Guapimirim por parte da 
CRT, afirmando que esta Casa deveria agir para que isso não ocorresse, 
dando como exemplo as manifestações dos caminhoneiros que ocorriam 
por todo o Brasil em busca de melhorias que beneficiariam toda a 
população, que, a seu ver, deveria também aderir ao movimento com 
uma greve geral. Alertou, ainda, acerca do perigo trazido pelos “pardais” 
no trecho da Serra, uma vez que os motoristas ficavam mais suscetíveis a 
assaltos por terem que reduzir demasiadamente a velocidade de seus 
veículos. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo 
Pereira) congratulou todos os atletas de Guapimirim que se destacaram 



nos Jogos da Baixada, bem como as Secretarias municipais e treinadores 
que se envolveram no preparo e apoio aos mesmos. Comentou, ainda, 
sobre a importância e as conseqüências da paralisação dos caminhoneiros 
que ocorria naquela semana, e, terminando, criticou aqueles que, 
fundamentados em mentiras, faziam uso da internet para denegrir a 
imagem dos vereadores. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves 
(Nelcir da Laje) parabenizou o ver. Osvaldo Pereira pela homenagem 
que prestaria aos jovens atletas de Guapimirim, os quais também elogiou 
pelo desempenho nos Jogos da Baixada; concordou com o ver. César do 
Modelo com relação aos perigos a que ficavam expostos os motoristas 
devido aos radares de velocidade no trecho da Serra da Rodovia Rio-
Teresópolis; declarou seu apoio ao movimento grevista dos 
caminhoneiros; e, assim como o ver. Osvaldo Pereira, condenou os que 
se empenhavam em criticar e denegrir a imagem dos vereadores e do 
Prefeito, quando, a seu ver, deveriam ajudar o município a buscar 
soluções para o momento difícil pelo qual todo o país passava. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Requerimento n.o 017/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Moção de Aplausos para os atletas que se destacaram na “21º 
edição dos Jogos da Baixada” de 2018, levando Guapimirim a um inédito 
6ª lugar geral entre as cidades participantes). 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 oito de maio próximo, na Escola 
Municipal Santa Eugênia, Bairro Santa Eugênia, e para a próxima sessão 
ordinária que seria realizada às 10h do dia vinte e nove de maio próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove horas e quarenta e cinco 
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. 


