
Ata da 27ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 19 de setembro de 2017. 

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia dezenove de setembro de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Sétima 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 André de Azeredo Dias. 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: nº 
GP 218 (solicita apreciação em regime de urgência ao Projeto de Lei 
1.260/17), do Poder Executivo; PROJETOS DE LEIS: n.o 1258/17, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que dispõe sobre a 

instalação, nas áreas públicas e/ou privadas de uso público destinadas 

ao lazer ou à recreação, no município de Guapimirim, de brinquedos a 

serem usados pela criança com deficiência e/ou com mobilidade 

reduzida, e dá outras providências; n.o 1259/17, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar, que institui no calendário oficial do Município 

a Semana de Acompanhamento Psicológico e Terapêutico às Crianças 

e Adolescentes das escolas públicas e comunidades próximas e dá 

outras providência; n.o 1260/17, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a denominação do Centro de Diagnóstico de Imagem do 

Município de Guapimirim; REQUERIMENTOS: n.o 049/17, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o senhor 
Noiah Alves Vaz); n.o 050/17, de autoria do vereador Nelcir do 
Amorim Alves (Moção de Aplausos para a diretoria e funcionários da 
ESF, Estratégia Saúde da Família, de Parada Modelo); n.o 051/17, de 
autoria do vereador Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos para o 
pastor Robson Vargas de Mello); INDICAÇÕES: n.o 739/17, de autoria 
do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 740 e 741/17, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 743 e 744/17, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 745 e 746/17, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha; n.os 748, 749 e 750/17, de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves; n.os 751, 752 e 753/17, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.os 754/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; n.os 720, 721, 722 e 723/17, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; COMUNICADO: n.os CM11496 e CM 
11497/2017, do Ministério da Educação. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o ver. Osvaldo 



pelas moções concedidas aos servidores municipais envolvidos na 
organização e realização do evento “A Educação Infantil Encantando 
Guapimirim Através da Literatura”, bem como o ver. Nelcir, por 
homenagear da mesma forma a diretoria e funcionários da ESF, 
Estratégia Saúde da Família, de Parada Modelo. Após, voltou a tocar no 
assunto da falta d’água no município, que, inclusive, havia sido 
noticiada no programa Bom Dia Rio. O vereador relembrou ter já ter 
oficiado à Fontes da Serra em busca de esclarecimentos, mas a mesma 
ainda não havia lhe respondido, e prometeu não poupar esforços para, 
junto a seus pares, encontrar uma solução para o problema. O Sr. 
Presidente informou que esta Casa marcou uma reunião com a 
administração da Fontes da Serra na sexta-feira próxima, às 10h, para 
que a empresa apresentasse um plano de metas para os próximos anos, 
uma solução para a falta d’água, os avanços da rede hídrica desde 
quando assumiu a concessão, bem como seus problemas e dificuldades, 
de forma que a Câmara, de posse dessas informações, ajude a 
desenvolver, junto ao Executivo, uma solução permanente para o 
problema. Disse, ainda, que não adiantava fugir do problema, não 
havendo outra solução senão a criação de um novo ponto de captação. 
Comentou, também, sobre o processo de privatização da CEDAE, 
empresa responsável pela captação de água no Paraíso, que chegava a 
atingir cem vezes mais por minuto do que o volume captado pela Fontes 
da Serra no Rio Soberbo. O edil explicou que o processo para criar uma 
nova captação não era simples, precisando de licença ambiental e 
concessão do poder público, e que, provavelmente, seria elaborada uma 
nova licitação para que a Fontes da Serra e outras empresas pudessem 
concorrer para assumirem essa nova captação, de modo que o Segundo 
Distrito também passasse a ser atendido. O Sr. Presidente prometeu 
que, dentro do prazo de uma semana após a reunião com a 
concessionária, encaminharia ao Executivo uma indicação de um 
projeto de lei tratando do assunto. Com a palavra, o ver. Paulo César 
da Rocha (César do Modelo) comentou sobre o recorrente problema 
do ponto final dos ônibus da Reginas na Caneca Fina, cobrando uma 
solução por parte do Poder Executivo. Quanto à falta d’água no 
município sob a concessão da Fontes da Serra, afirmou se tratar de um 
problema antigo contra o qual lutou em todos os seus mandatos, e que 
esperava que a reunião com a empresa fosse produtiva, de maneira que 
o problema fosse definitivamente resolvido. O Sr. Presidente prometeu 
ao vereador que a reunião traria uma avanço grande para a solução do 
problema. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
(Osvaldo Pereira) disse que vinha sendo cobrado diariamente por 
munícipes por uma solução para a falta d’água, que eles, vereadores, 
foram eleitos para representar o povo, e que, portanto, esta Casa deveria 
ser firme na reunião com a Fontes da Serra, para que esta apresentasse 
um solução para o problema atual e para que o mesmo não voltasse a se 
repetir. Comentou, também, sobre o problema com os ônibus na Caneca 



Fina, citado pelo ver. César do Modelo, afirmando já ter passado da 
hora de o município ter uma rodoviária para acomodar os veículos. A 
seguir, justificou as moções concedidas aos servidores municipais 
envolvidos na organização e realização do evento “A Educação Infantil 
Encantando Guapimirim Através da Literatura”, afirmando que tudo 
começava na educação, pois a criança bem educada se tornaria um bom 
cidadão, e que ele bem sabia que tais profissionais não eram bem 
remunerados como mereciam, demonstrando amor pelo que faziam. 
Parabenizou, por fim, o ver. Nelcir da Laje pela moção de aplausos para 
a diretoria e funcionários da ESF, Estratégia Saúde da Família, de 
Parada Modelo, que realizavam um trabalho árduo e importante. O Sr. 
Presidente sugeriu que, quanto ao problema dos ônibus, fosse 
encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem 
Pública e Defesa Civil para que esta criasse um ordenamento adequado 
para a circulação dos coletivos, que, a seu ver, não deveriam fazer 
ponto final na Caneca Fina, pois isso afetaria os atrativos naturais e 
ecológicos do local, mas, sim, ficarem estacionados em um outro local e 
irem até lá, um por vez, somente para pegar os passageiros e seguir 
viagem. Em questão de ordem, o ver. César do Modelo explicou que 
o problema no local era gerado pela acomodação dos motoristas, que 
não se preocupavam em estacionar os ônibus espaçadamente, de modo 
a não atrapalhar o trânsito, ou criar um sistema como o citado pelo Sr. 
Presidente. O Sr. Presidente concordou com o ver. César do Modelo, e 
voltou a defender que fosse cobrada uma solução por parte da 
Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, vez 
que era uma de suas atribuições resolver esse tipo de problema. Disse, 
ainda, baseado em informação da vereadora Alessandra de que a pasta 
citada não respondia seus ofícios, que a mesma poderia fazer 
requerimento ao plenário, que seria encaminhado ao Executivo, para 
que fosse responsabilizado qualquer secretário ou servidor público que 
não estivesse atendendo a solicitações do Poder Legislativo no uso de 
sua atribuição fiscalizadora. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim 
Alves (Nelcir da Laje) sugeriu que, além de se oficiar ao Secretário 
Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, fosse 
convocada a Viação Reginas para dar esclarecimentos e apresentar uma 
solução para o problema em questão. Igualmente, cobrou que a reunião 
que haveria com a empresa Fontes da Serra fosse objetiva e eficaz, de 
sorte que o problema da falta d’água fosse resolvido e os cidadãos do 
Segundo Distrito passassem a ser atendidos. Afinal, registrou a 
presença do ex-vereador “Valdir Forrado”, e pediu que os 
Requerimentos 049 e 050/17, ambos de sua autoria, fossem votados em 
regime de urgência. O Sr. Presidente, complementado sua resposta a 
vereadora Alessandra, disse que, caso qualquer secretário voltasse a não 
responder ofício de vereador, encaminharia requerimentos através da 
Comissões Permanentes, que possuíam prazo para resposta; que 
nenhum secretário ou servidor público estava isento de responder pelo 



crime de improbidade administrativa; e que esta Casa sempre prezaria 
pela legalidade, moralidade e transparência dos atos públicos. Com a 
palavra, a ver. Alessandra Lopes de Souza explicou ter enviado ofício 
à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil 
pedindo que fossem abertos os estacionamentos das agências bancárias, 
que lhe respondeu que era impossível fazê-lo; e que, diante disso, criou 
uma lei que dispunha sobre o atendimento ao público nas agências 
bancárias estabelecidas no município, incluindo a obrigatoriedade de 
estacionamento. O Sr. Presidente declarou que, caso a lei não tivesse 
nenhum vício de inconstitucionalidade, encaminharia, através da 
Comissão Permanente responsável, um requerimento cobrando da 
Secretaria o seu cumprimento, caso contrário, o responsável pela pasta 
seria responsabilizado por isso. Com a palavra, o ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos destacou a presença do Sub Secretário de  
Agricultura, Sr. Urias, e a do ex-vereador “Valdir Forrado”, seu primo e 
inspiração política, a quem teceu elogios pelo trabalho que sempre 
realizou, mesmo após o mandato, em prol do município. Depois, 
afirmou que a Câmara Municipal cobraria um solução rápida por parte 
da Fontes da Serra para o problema da falta d’água. Com a palavra, o 
Sr. Presidente discorreu sobre o Projeto de Lei 1260/17, de autoria do 
Poder Executivo, que dispunha sobre a denominação do Centro de 
Diagnóstico de Imagem do Município de Guapimirim, que receberia o 
nome do saudoso Manoel Figueiredo, a quem rendeu elogios que 
justificavam essa homenagem. A seguir, parabenizou os agraciados com 
moções de aplausos, muito merecidas, a seu ver, e um importante 
reconhecimento do esforço de cada um no exercício de sua função 
pública. Quanto ao problema dos ofícios não respondidos, prometeu 
que naquele mesmo dia isso seria resolvido. O edil deixou claro que 
esta Casa apoiaria o Poder Executivo em todos os atos que 
beneficiassem o povo, mas que jamais a soberania do Legislativo no 
cumprimento do seu papel seria ultrapassada, de forma que qualquer 
servidor público que não estivesse cumprindo seu papel de prestar 
informações à Câmara Municipal e à população seria responsabilizado. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
pedido de urgência feito pelo ver. Nelcir do Amorim Alves para 
votação dos Requerimentos 049 e 050/17, ambos 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 GP218/17, para votação do Projeto 
de Lei 1260/17, 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 1260/17, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a denominação do Centro de Diagnóstico de Imagem do 

Município de Guapimirim. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento 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”). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento 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). Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o049/17, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o senhor Noiah 
Alves Vaz). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o 050/17, de autoria do vereador Nelcir do 
Amorim Alves (Moção de Aplausos para a diretoria e funcionários da 
ESF, Estratégia Saúde da Família, de Parada Modelo). 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 seria realizada no dia nove 
de outubro próximo, atendendo os bairros Jardim Guapimirim e Jardim 
Modelo, e para a próxima sessão ordinária que seria realizada às 19h do 
dia vinte e sete de setembro próximo vindouro, e encerrou esta quando 
eram onze horas e vinte e quatro 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. 



 


