
Ata da 32ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 7 de novembro de 2018. 

Às dezenove horas e trinta e sete minutos do dia sete de novembro de 
dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Segunda Sessão Ordinária no 

Segundo 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 Alex Rodrigues Gonçalves e 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: 
REQUERIMENTOS: n.o 039/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de 
Souza (requer informações do Ilmo. Sr. Nielsen Krizek, Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer, e do Ilmo.  Sr. Jackson Saluzi Machado, 
Md. Secretário da Casa Civil, no prazo da lei, sobre quem foram os 
nomeados fiscais de contratos administrativos da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer no período de 2018); INDICAÇÕES: n.o 740, 741 e 
742/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 743, 744 e 
745/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 746, 747 e 
748/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 749, 750 e 
751/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 752, 753 e 
754/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 755, 756 e 
757/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 758, 
759 e 760/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 761, 
762 e 763/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar. Após a leitura, o 
Sr. Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) comentou ter 
entrado, naquele dia, com um requerimento de informações ao Executivo 
quanto aos fechamentos do PSF do Orindi e do CAPS do Vale das 
Pedrinhas. Disse, ainda, estar colocando seu advogado à disposição de 
todos os funcionários do Executivo que estavam sendo demitidos, de 
modo a garantirem seus direitos trabalhistas. Após, afirmou que apuraria 
a denúncia de que estariam fazendo “vaquinha” no Hospital para comprar 
macarrão para dar aos pacientes. Com a palavra, a ver. Alessandra 
Lopes de Souza solicitou que o Requerimento 39/18, de sua autoria, 
fosse votado naquela sessão em regime de urgência. Depois, pediu a 
ajuda de pares para cobrarem do Governo Municipal a execução de uma 
obra pedida por ela no início de seu mandato, a saber, o manilhamento de 
uma vala na Rua João Pereira da Costa, no bairro Sapê, que, devido às 
fortes chuvas, transbordava e alagava as casas próximas. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pela ver. Alessandra Lopes de Souza para votação do 
Requerimento n.o 039/18, de sua autoria. Não havendo quem quisesse 



fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 039/18, 
de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza (requer informações do 
Ilmo. Sr. Nielsen Krizek, Secretário Municipal de Esportes e Lazer, e do 
Ilmo.  Sr. Jackson Saluzi Machado, Md. Secretário da Casa Civil, no 
prazo da lei, sobre quem foram os nomeados fiscais de contratos 
administrativos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer no período 
de 2018). 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 treze de novembro próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram dezenove horas e cinquenta e um 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. 
 


