
Ata da 26ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 13 de setembro de 2017. 

Às dezenove horas e trinta e cinco minutos do dia treze de setembro de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Sexta Sessão Ordinária no 

Segundo 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 a ausência de 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 044/17, de autoria do vereador Alex 
Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para as Senhoras Iane 
Felipe de Menezes - Coordenadora Geral da Educação Especial e 
Inclusa; Maria Das Graças Alves Duarte Pereira e Vanuzia Borges 
Saldanha - Coordenadoras Adjuntas; Sonia Moreira Araujo Paes, Nádia 
Dantas Lourenço de Souza, Nélida Alves DE Andrade, Fabiana 
Felizardo Pereira, Joana Dark Souza de Oliveira, Shirley Salvador - 
Professoras das Salas de Recursos; e Marilia da Costa Santos - 
Coordenadora das 3 Classes Especiais); n.o 045/17, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para a Coordenação 
de Educação Infantil do Município pela organização e realização do 
evento: “A Educação Infantil Encantando Guapimirim Através da 
Literatura”); n.o 046/17, de autoria do vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos a srª. Paula Machado, Secretária 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e toda sua equipe); 
n.o 047/17, de autoria do vereador André de Azeredo Dias (Moção de 
Aplausos para o “Esporte Clube Central – Sede Campestre Mathias 
Ulrich”, na pessoa do seu administrador, sr. Anderson Vieira de 
Azeredo); INDICAÇÕES: n.os 699, 700, 701 e 702/17, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; n.os 703, 704 e 705/17, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 706, 707, 708 e 709/17, de autoria da 
ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 710, 711, 712, 713 e 714/17, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 715, 716, 717 e 718/17, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 720, 721, 722 e 723/17, 
de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 724, 725, 
726, 727 e 728/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 
729, 730, 731, 732 e 733/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva; n.os 734, 735, 736, 737 e 738/17, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar; COMUNICADO: n.o CM167776/2017, do 
Ministério da Educação. Dando continuidade, o Senhor Presidente 



passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Leleco) solicitou que os Requerimentos 044 e 
046/17 fossem incluídas na Ordem do Dia em regime de urgência, e 
parabenizou o ver. André pela Indicação 699/17, para que o Poder 
Executivo criasse o “Programa Sanear”, incentivando os munícipes a 
criarem o sistema de esgotamento sanitário individual, com fossa, filtro 
e sumidouro. Após, informou ter oficiado à empresa Fontes da Serra na 
tarde daquele dia para que esta esclarecesse a falta d’água no município, 
e que informaria aos seus pares quando fosse respondido. O Sr. 
Presidente felicitou o ver. Leleco pelo ofício e disse ter recebido, 
também, reclamações acerca da falta d’água. O edil afirmou que a 
concessionária, pelo tempo que atuava no município, já deveria ter 
elaborado um plano de contingência para os períodos de estiagem. 
Disse, ainda, que, diante dos fatos, esta Casa teria que instaurar uma 
Comissão Especial de Inquérito para apurar as responsabilidades da 
empresa, assim como estava fazendo com a Viação Paraíso Verde, e 
que, além de responderem ao ofício do ver. Leleco, seria importante que 
a diretoria da Fontes da Serra comparecesse a esta Câmara para dar 
explicações e apresentar soluções. Com a palavra, a ver. Alessandra 
Lopes de Souza parabenizou os que seriam homenageados após a 
sessão com Moções de Aplausos, assim como os vereadores que 
fizeram os requerimentos. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou o ver. Leleco pelas Moções 
propostas, visto que os agraciados muito fizeram em prol da 
municipalidade. Em seguida, ressaltou que a Fontes da Serra operava há 
bastante tempo no município, no qual atendia apenas parte da 
população e de forma ineficiente. O vereador pediu que esta Casa 
tomasse uma posição enérgica, de modo que a empresa tomasse as 
medidas necessárias para resolver o problema e que o mesmo não 
voltasse a acontecer. Terminando, agradeceu o Prefeito Municipal e o 
Secretário de Obras João Maurício pelo serviço de “tapa-buracos” que 
vinham realizando na cidade, atendendo solicitações dos vereadores. 
Com a palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos 
parabenizou a iniciativa do ver. Leleco ao cobrar explicações da Fontes 
da Serra. O edil sugeriu que, diante da gravidade da situação, os 
vereadores fossem até a empresa em busca de soluções rápidas e 
eficazes. Após, exaltou a grande presença do público nesta sessão, mas 
lamentou que o mesmo não estivesse ocorrendo nas reuniões da Câmara 
Itinerante. O Sr. Presidente lastimou a pouca participação popular na 
última audiência da Câmara Itinerante, e convocou aqueles mais 
esclarecidos e atuantes na política local a divulgarem e convidarem os 
munícipes para participarem deste importante instrumento de cidadania 
e de democracia, que vinha ajudando o Executivo e o Legislativo de 
Guapimirim a entenderem e atenderem melhor cada localidade, de 
acordo com suas particularidades. Em aparte, o ver. Leleco comentou 
que a reunião realizada no bairro Caneca Fina vinha dando resultados, 



pois muitas reivindicações lá realizadas estavam sendo atendidas, e que, 
por isso, era de suma importância que os moradores dos demais bairros 
fizessem o mesmo. Concluindo, o ver. Rosalvo informou que o serviço 
realizado pela Prefeitura comentado pelo ver. Osvaldo também foi fruto 
de uma solicitação feita no Câmara Itinerante. O Sr. Presidente 
esclareceu que o Câmara Itinerante jamais serviria a movimentos 
políticos e nem para engrandecimento dos poderes constituídos, mas 
para o engrandecimento da população, e que o Executivo e o 
Legislativo queriam ter a certeza de que as reais necessidades de cada 
localidade estavam sendo devidamente atendidas. Com a palavra, o 
ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) parabenizou seus pares 
pelas moções requeridas ao plenário, e ressaltou que há muito vinha 
cobrando melhorias no abastecimento de água por parte da empresa 
Fontes da Serra, principalmente no Segundo Distrito. O vereador pediu 
que esta Casa instaurasse uma Comissão Especial de Inquérito para 
apurar possíveis irregularidades praticadas pela concessionária e que ele 
fizesse parte da mesma, já que a diretoria da empresa não atendeu a 
nenhum de seus inúmeros questionamentos sobre o problema. Por 
derradeiro, se disse feliz por fazer parte desta Casa e parabenizou o 
Prefeito municipal e todo seu secretariado pelo trabalho que vinham 
realizando, atendendo, inclusive, a diversas indicações dos vereadores. 
Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o ver. Nelcir por seu 
empenho em resolver o problema de abastecimento de água, cobrando 
incessantemente da Fontes da Serra, e declarou que, se dependesse 
desta Casa e do Prefeito Zelito, esta empresa não atuaria mais no 
município, mas que o direito trazia garantia tanto para o setor privado 
quanto para o público. O edil explicou que a empresa era detentora de 
um contrato de concessão havia quinze anos, para durar por trinta anos, 
celebrado de forma irresponsável, com uma cláusula, a seu ver, absurda, 
que obriga o município a corrigir os danos causados por serviços da 
concessionária nas vias e passeios públicos. Diante da impossibilidade 
jurídica de retirar a concessão da empresa, o vereador afirmou que esta 
Casa, ainda assim, não se omitiria, utilizando todos os instrumentos 
possíveis para obrigar a Fontes da Serra, assim como as demais 
concessionárias, a prestarem um serviço de qualidade. Quanto à Viação 
Paraíso Verde, disse que encaminharia a ela e à “CEI - Paraíso Verde” 
uma cópia da Indicação 729/17, de sua autoria, para que o Poder 
Executivo providenciasse, junto à viação, um ônibus às 21 horas, 
atendendo a população e os alunos do EJA no bairro Vale das 
Pedrinhas, pois o último ônibus passava às 18 horas e 40 minutos, 
deixando a população sem o transporte no horário noturno. Terminado 
o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Ver. Alex Rodrigues Gonçalves para votação dos 
Requerimentos 044 e 046/17, ambos 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.o 1257/17, de autoria do ver. 



Paulo César da Rocha, que denomina de rua Orlanda Augusta 

Martins, a atual Rua 12, loteamento Parque Santa Filomena, 

localizada no bairro Parada Ideal - Guapimirim/RJ. 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 

1255/17, de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza, que 
dispõe sobre o Programa “de olho no vencimento”, a ser implantado 

por adesão em todo o comércio varejista do município de Guapimirim. 

Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o 044/17, de autoria do vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para as Senhoras Iane Felipe de 
Menezes - Coordenadora Geral da Educação Especial e Inclusa; Maria 
Das Graças Alves Duarte Pereira e Vanuzia Borges Saldanha - 
Coordenadoras Adjuntas; Sonia Moreira Araujo Paes, Nádia Dantas 
Lourenço de Souza, Nélida Alves DE Andrade, Fabiana Felizardo 
Pereira, Joana Dark Souza de Oliveira, Shirley Salvador - Professoras 
das Salas de Recursos; e Marilia da Costa Santos - Coordenadora das 3 
Classes Especiais). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o 046/17, de autoria do vereador Alex 
Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos a srª. Paula Machado, 
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e toda 
sua equipe). 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 10h do dia dezenove de setembro próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram vinte horas e vinte e três 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. 


