
Ata da 19ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 27 de junho de 2017. 

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte e sete de junho de dois 
mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Décima Nona Sessão Ordinária no Primeiro 

Período do Vigésimo Quinto Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal 
de Guapimirim, o sr. Presidente pediu ao Segundo Secretário que fizesse 
a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de Cláudio 
Vicente Villar 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: OFÍCIO: n.o 162/17, do Poder 
Executivo; PROJETO DE LEI: n.o 1239/17, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de 

Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil – FUMSSEOP – e do 

Conselho Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil – 

COMSSEOP, e dá outras providencias; REQUERIMENTO: n.o026/17, 
de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de 
Aplausos para Emanuelle Pereira Tardelli Cardoso); INDICAÇÕES: n.os 
537, 538 e 539/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; 
n.os 540, 541 e 542/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos; n.os 543 e 544/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira; n.os 545, 546 e 547/17, de autoria do ver. Paulo César da 
Rocha; n.os 548, 549 e 550/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; n.os 551, 552 e 553/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente 
Villar; n.os 554, 555 e 556/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim 
Alves. Dando continuidade, o Senhor Presidente passou a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves 
(Leleco) parabenizou o Executivo pela inauguração da Creche Municipal 
Professor Cleber Diniz Cajão, no bairro Várzea Alegre, com capacidade 
para atender 180 crianças, e, também, pelo curso de capacitação técnica 
dos agentes da Defesa Civil, assim como aqueles que seriam 
homenageados após a sessão. Parabenizou, ainda, a jovem Emanuele 
Pereira Tardelli Cardoso pelas vitórias nos Concursos Miss Guapimirim 
Infanto Juvenil, Miss Infanto Juvenil do Estado do Rio de Janeiro e Miss 
Brasil 2017 de sua categoria, que lhe permitiriam representar o Brasil 
internacionalmente. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
se disse feliz pela inauguração da Creche Municipal Professor Cleber 
Diniz Cajão, no bairro Várzea Alegre, e se desculpou pela sua ausência 
no evento por estar doente. Disse, ainda, que a creche era uma conquista, 
também, dos vereadores da gestão passada, quando se deu início à sua 
construção, e destacou que o bairro receberia ainda uma unidade escolar. 
Após, parabenizou o Executivo pelo Curso de Formação de Agentes de 
Defesa Civil de Guapimirim, dando a estes condições de oferecer um 



melhor serviço à população. Concluindo, destacou que, embora a Câmara 
entrasse em recesso, os vereadores continuariam trabalhando. Com a 
palavra, o Sr. Presidente pediu que o Requerimento 026/17 fosse 
incluído na Ordem do Dia em regime de urgência. A seguir, disse que a 
Câmara Municipal não estava alheia ao problema de falta d’água que 
afetava diversos bairros de Guapimirim; que a prestação de serviços da 
Fontes da Serra desagradava não somente à população, mas também a ele 
e aos demais vereadores; que vinha cobrando incessantemente do sr. 
Marcos, funcionário da Fontes da Serra, uma solução emergencial por 
parte da empresa, que apresentou um planejamento de abastecimento 
com caminhão pipa em algumas ruas cujos usuários reclamaram da falta 
d’água; que solicitou uma reunião com o mesmo para lhe encaminhar as 
reclamações de munícipes feitas nesta Casa, de modo que estes também 
fossem atendidos; e que aguardaria para ver se a empresa cumpriria com 
o plano de contingência proposto. A seguir, discorreu sobre suas 
emendas ao Projeto de Lei 1216/17 (L.D.O.), as quais ele julgava 
indispensáveis para o desenvolvimento do município no próximo ano, e 
informou que estas e as dos demais vereadores estariam disponíveis na 
“site” da Câmara. Concluindo, ressaltou que esta Casa continuaria 
trabalhando durante o recesso, e convidou a todos para a próxima reunião 
da Câmara Itinerante que atenderia os bairros Segredo, Quinta Mariana, 
Quinta Rosângela, Parque Freixal e Vale do Jequitibá, no dia catorze de 
agosto próximo, com local ainda a definir. 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 
026/17, 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 Poder Executivo, através do Ofício 162/17, para 
votação dos Projetos de Leis 1238 e 1239/17, de autoria do mesmo. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1238/17, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Grupamento 

de Operações Especiais – GOE, na estrutura da Guarda Civil Municipal 

de Guapimirim e dá outras providencias. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1239/17, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de 

Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil – FUMSSEOP – e do 

Conselho Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil – 

COMSSEOP, e dá outras providências. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º1216/17 (L.D.O.), com 
Nova Redação de autoria da Comissão Permanente de Finanças e 
Orçamento. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 
de Lei foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o025/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva (Moção de Aplausos para os elaboradores, criadores, 
administradores, coordenadores e aplicadores do conhecimento e 



formação do Curso de Formação de Agentes de Defesa Civil de 
Guapimirim). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o 026/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para Emanuelle Pereira Tardelli 
Cardoso). 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 sessão ordinária que seria realizada 
às 19h do dia dois de agosto próximo vindouro, e encerrou esta quando 
eram onze 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. 



 


