
Ata da 16ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 12 de junho de 2018. 

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia doze de junho de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima Sexta 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 ver. André de Azeredo 
Dias a assumir a função de Segundo Secretário e lhe pediu que fizesse a 
chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se as ausências de 
Claudio Vicente Vilar, Nelcir do Amorim Alves 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: 
REQUERIMENTO: n.o 020/18, de autoria da Comissão Permanente de 
Saúde, Assistência Social e Assistência ao Menor (solicita que seja 
colocada em votação no plenário desta Casa a convocação para prestar 
esclarecimentos do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Renato Miranda 
Corredeira, nos termos do Inciso III do § 2º do Art.41 da Lei Orgânica 
Municipal); INDICAÇÕES: n.os 369, 370 e 371/18, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 372, 373 e 374/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves; n.os 375, 376 e 377/18, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 378, 379 e 380/18, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha; n.os 381 e 382/18, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 383, 384 e 385/18, de autoria do ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 386, 387 e 388/18, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.os 389 e 390/18, de autoria do ver. Claudio 
Vicente Vilar. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Alessandra Lopes de 
Souza pediu que o Requerimento n.o 020/18, de autoria da Comissão 
Permanente de Saúde, Assistência Social e Assistência ao Menor, fosse 
votado em regime de urgência nesta sessão. Com a palavra, o Sr. 
Presidente informou que a “CEI-Fontes da Serra” vinha avançando com 
velocidade, resguardando a devida legalidade do processo, e que 
aconselharia a Comissão a enviar documentos e levantamentos realizados 
até o momento ao MPRJ. O edil criticou a empresa por não responder a 
nenhum dos ofícios enviados por esta Casa, e pelos vários anos de má 
prestação de serviços, nos quais somente explorou o município e 
enriqueceu seus proprietários e/ou cotistas. Após, parabenizou a 
vereadora Alessandra, Presidente da Comissão Permanente de Saúde, 
Assistência Social e Assistência ao Menor, pelo Requerimento 20/18, 
salientando a importância de a administração pública priorizar a Saúde e 
Educação. Depois, o parlamentar sugeriu que os brasileiros separassem o 
esporte da política e que torcessem pela seleção brasileira, pois o futebol 
sempre foi um patrimônio e motivo de orgulho da nação, além do fato de 



o esporte exercer um papel importante na transmissão de valores e na 
inclusão social, tirando jovens das ruas, das drogas e da exposição à 
violência. Concluindo, convocou os vereadores e a população a 
participarem do Projeto Parlamento Jovem, cujas eleições em seis escolas 
municipais teriam início naquela semana. Terminado o Expediente, deu-
se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de Urgência feito pela 
vereadora Alessandra Lopes de Souza para votação do Requerimento 
n.o 020/18, de autoria da Comissão Permanente de Saúde, Assistência 
Social e Assistência ao Menor. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, Requerimento n.o 020/18, de autoria da Comissão Permanente 
de Saúde, Assistência Social e Assistência ao Menor (solicita que seja 
colocada em votação no plenário desta Casa a convocação para prestar 
esclarecimentos do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Renato Miranda 
Corredeira, nos termos do Inciso III do § 2º do Art.41 da Lei Orgânica 
Municipal). 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 próxima reunião da Câmara Itinerante 
que ocorreria no dia dezoito de junho próximo, na Escola Municipal 
Santa Eugênia, Bairro Santa Eugênia, e para a próxima sessão ordinária 
que seria realizada às 19h do dia vinte de junho próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram onze horas e onze 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. 


