
Ata da 15ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 6 de junho de 2018. 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos do dia seis de junho de dois mil 
e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima 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 pediu ao Segundo Secretário que 
fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se as ausências 
de Alessandra Lopes de Souza e Paulo César da Rocha. 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: 
REQUERIMENTOS: n.o 019/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos, pelo mutirão “Corte Solidário”, para a 
Associação dos Barbeiros de Guapimirim); n.o 021/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o Sr. Hélio 
Rodrigues Marins, Técnico em Enfermagem); n.o 022/18, de autoria do 
ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o Sr. Daniel 
Eugênio, Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca e para o 
Sr. Urias Fernandes, Subsecretário Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Pesca); INDICAÇÕES: n.os 341 e 347/18, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves; n.os 342, 343, 344, 345 e 346/18, de autoria do 
ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 348, 349 e 350/18, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.os 351, 352 e 353/18, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha; n.os 354, 355, 356, 357 e 358/18, de autoria do ver. 
Claudio Vicente Vilar; n.os 359, 360, 361, 362 e 363/18, de autoria do 
ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 364, 365, 366, 367 e 368/18, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva. Após a leitura, o Sr. 
Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) pediu que o Requerimento n.o 

019/18, de sua autoria, fosse votado em regime de urgência nesta sessão. 
Após, parabenizou o ver. Nelcir da Laje pelas Moções propostas, bem 
como os agraciados com elas, e, igualmente, a Associação dos Barbeiros 
de Guapimirim pelo mutirão “Corte Solidário”. Com a palavra, o ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou os 
vereadores Leleco e Nelcir da Laje pelas Moções que propuseram. 
Depois, comentou sobre a reclamação de moradores do bairro Jardim 
Guapimirim sobre a deficiência na coleta de lixo na localidade, cobrando 
que a empresa responsável regularizasse o serviço, pois havia muito lixo 
espalhado pelas ruas e no entorno da Praça Ariosto Motta, local muito 
freqüentado por crianças.  Em aparte, o ver. Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos disse que, após ter recebido reclamações de moradores do 
Jardim Guapimirim, informou a deficiência no serviço de coleta de lixo 
daquela localidade ao Secretário de Obras, que se comprometeu a entrar 



em contato com a empresa em busca de esclarecimentos. Continuando, o 
ver. Osvaldo Pereira disse que sua assessoria, seguindo conselho do 
Secretário de Obras, buscou esclarecimentos no escritório da empresa 
responsável pela coleta de lixo, que informou que os motoristas estavam 
de férias e que os que estavam trabalhando eram novos e não conheciam, 
portanto, as rotas de coleta. O edil frisou que tal argumento não era 
válido, já que os coletores conheciam as rotas, e cobrou que a empresa 
voltasse a prestar um bom serviço como outrora fizera. O Sr. Presidente 
disse ter oficiado à empresa para que esta encaminhasse a esta Casa, 
dentro do prazo de quinze dias, todo o seu plano operacional, com 
número de caminhões, horários, forma de funcionamento, etc., e 
ressaltou que o novo valor da taxa de lixo cobrada no município em nada 
influenciava no contrato da empresa, pois tinha como objetivo tão 
somente o aumento de receitas do município. O parlamentar explicou 
que, decorrido o prazo de quinze dias sem resposta da empresa, a mesma 
seria alvo de Comissão Especial de Inquérito visando a apurar possíveis 
irregularidades na prestação de serviços de coleta de lixo. Com a 
palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) parabenizou 
o vereador Leleco pela Moção que concederia à Associação dos 
Barbeiros de Guapimirim. Após, afirmou ter recebido, também, diversas 
reclamações quanto à coleta de lixo em alguns bairros, e parabenizou a 
iniciativa do Sr. Presidente de oficiar à empresa cobrando 
esclarecimentos. Por fim, discorreu sobre as Moções que havia proposto, 
e afirmou ao Sr. Daniel que, como Presidente da Comissão Permanente 
de Indústria, Comércio, Agricultura e Turismo, estava empenhado em 
ajudar a agricultura local, tendo já conversado, inclusive, com o 
Secretário de Obras em busca de melhorias nas estradas para melhor 
acesso e escoamento de produtos. Com a palavra, o Sr. Presidente 
informou que oficiaria, a pedido do ver. Leleco, à Viação Paraíso Verde 
cobrando por um ônibus que foi retirado da linha Guapi-Paraíso, no 
horário de 21h40min. Afirmou, ainda, que a empresa, a seu ver, apesar de 
algumas melhorias, continuava prestando um serviço de má qualidade, e 
que a Comissão Especial de Inquérito instaurada para apurar os serviços 
da concessionária havia elaborado um relatório, que foi encaminhado ao 
Executivo, apontando todas a irregularidades da empresa, 
questionamentos quanto ao contrato de concessão, contraindicando, 
inclusive, a permanência da empresa no município. Em aparte, o ver. 
Leleco frisou que o ônibus das 21h40min era o último que atendia o 
bairro Paraíso, e que retirá-lo deixaria os moradores em estado de 
isolamento. Continuando, o Sr. Presidente garantiu ao vereador Leleco 
que a cobrança seria feita de forma oficial, e que esta Casa aguardaria o 
Executivo tomar as medidas cabíveis diante do relatório apresentado pela 
Comissão Especial de Inquérito. Afirmou, depois, que esta Casa não se 
curvaria e nem fecharia os olhos diante de quaisquer empresas 
prestadoras de serviços do município, pois estas recebiam bem para 
prestar um bom serviço, como no caso da empresa de coleta de lixo, cujo 
contrato era de, aproximadamente, doze milhões de reais anuais. O edil, a 
seguir, teceu elogios aos que seriam agraciados com Moções de 



Aplausos, a saber, a Associação dos Barbeiros de Guapimirim, pelo 
evento “Corte Solidário”, o Sr. Hélio Rodrigues Marins, Técnico em 
Enfermagem do Município, o Sr. Daniel Eugênio, Secretário Municipal 
de Agricultura, Pecuária e Pesca, e o Sr. Urias Fernandes, Subsecretário 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. Por fim, declarou esperar 
que a Comissão Especial de Inquérito instaurada para investigar a 
prestação de serviços da empresa Fontes da Serra cumprisse seu papel, de 
forma que ela fosse penalizada e, se possível, banida do município, e que 
o Poder Executivo fizesse sua parte, fiscalizando os contratos e aplicando 
as penalidades pertinentes. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de Urgência feito pelo ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves para votação do Requerimento n.o 019/18, de sua 
autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de 
Urgência feito pelo ver. Nelcir do Amorim Alves para votação dos 
Requerimentos 021 e 022/18, ambos de sua autoria. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Requerimento n.o 019/18, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos, pelo mutirão “Corte 
Solidário”, para a Associação dos Barbeiros de Guapimirim). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimentos n.os 021 e 022/18, ambos de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves (respectivamente, Moção de Aplausos para o Sr. Hélio 
Rodrigues Marins, Técnico em Enfermagem, e para os senhores Daniel 
Eugênio, Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, e Urias 
Fernandes, Subsecretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca). 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos 
foram aprovados por unanimidade em única discussão. Concluída a 
Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou que a reunião da Câmara 
Itinerante ocorreria no dia dezoito de junho próximo, na Escola 
Municipal Santa Eugênia, Bairro Santa Eugênia, e discorreu sobre o 
“Parlamento Jovem”, convidando todos para participarem do projeto. 
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 doze de junho próximo vindouro, e encerrou esta 
quando eram vinte horas e sete 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. 



 


