
Ata da 36ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 5 de dezembro de 2018. 

Às dezenove horas e vinte e seis minutos do dia cinco de dezembro de 
dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Trigésima Sexta 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 a ausência de 
Halter Pitter dos Santos da Silva. 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: PROJETO DE LEI: n.o 1361/18, de autoria do 
ver. Claudio Vicente Vilar; REQUERIMENTO: n.o 41/18, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos para ao Sr. Maderson 
Carvalho Francisco); INDICAÇÕES: n.os 827, 828 e 829/18, de autoria 
do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 930 e 831/18, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 832, 833 e 834/18, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.os 835, 836 e 837/18, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha; n.os 838, 839 e 840/18, de autoria do ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira; n.os 841, 842 e 843/18, de autoria do ver. Claudio 
Vicente Vilar; n.os 844, 845 e 846/18, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva; n.os 847, 848 e 849/18, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza. Após a leitura, o Sr. Presidente franqueou 
a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César 
da Rocha (César do Modelo) solicitou que o Requerimento 41/18, de 
sua autoria, fosse votado nesta sessão em regime de urgência. Depois, 
comentou que o semáforo de Parada Modelo havia, finalmente, sido 
consertado, após ocorrerem duas mortes no local, mas que ainda faltava 
consertar o próximo à Igreja Católica e tapar os buracos das ruas. Em 
seguida, discorreu sobre os diversos problemas na Saúde de Guapimirim 
denunciados pelos munícipes e constatados por ele, mesmo após a 
mudança de Secretário, como a negativa de atendimento por parte dos 
médicos que reivindicavam suas férias; falta de profissionais para 
acompanhar os pacientes com tuberculose, visto que demitiram a Dr.ª 
Alba, que trabalhava havia muito tempo no município; falta de exames 
de endoscopia e ultrassonografia; falta de anestesistas no hospital; etc. O 
edil citou diversos casos em que foi necessária sua intervenção para que 
as pessoas tivessem acesso ao atendimento na Saúde do município, e 
afirmou que esta Casa deveria tomar providências e convocar o 
Secretário de Saúde para dar esclarecimentos e apresentar soluções, a fim 
de que mais vidas não fossem ceifadas devido à má prestação dos 
serviços de saúde em Guapimirim. Com a palavra, o ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) informou que na segunda e terça-feira 
passadas esteve com o Secretário Municipal de Saúde, que se 



comprometeu a resolver diversos problemas na Saúde local, inclusive os 
citados pelo ver. César. O vereador afirmou que a posição desta Casa é a 
de seguir todos os trâmites legais para apurar as irregularidades e cobrar 
dos responsáveis, o que já vinha sendo feito pela Comissão Permanente 
de Saúde desta Câmara. A seguir, agradeceu a empresa de iluminação do 
município, que, após diversas cobranças por parte dos vereadores, 
resolveu o problema na iluminação da Praça Agnaldo Pereira, que estava 
às escuras. O edil, por fim, afirmou que, apesar da conhecida dificuldade 
financeira pela qual o município passava, a Câmara Municipal não 
deixaria de exercer seu papel fiscalizador com relação à prestação de 
serviços públicos, a julgar pela grande quantidade de indicações 
apresentadas ao Executivo pelos vereadores. Com a palavra, o ver. 
Claudio Vicente Vilar (Magal) informou ter havido uma reunião com o 
Prefeito Municipal na última quinta-feira - na qual fizeram diversas 
cobranças, inclusive com relação ao conserto dos semáforos e da 
iluminação da Praça Agnaldo Pereira, tendo como foco principal a Saúde 
-, ocasião esta em que ele se comprometeu a fazer o possível para 
encontrar soluções, argumentando, contudo, que o município passava por 
um momento financeiro muito complicado. O vereador afirmou que esta 
Casa estava, sim, fazendo o seu papel e que as cobranças pelo melhor 
para a população continuariam.  Com a palavra, o Sr. Presidente 
parabenizou o ver. César do Modelo por suas palavras e lhe afirmou que 
esta Casa estava trabalhando, cobrando explicações e soluções por parte 
do Executivo. Parabenizou, ainda, o ver. César do Modelo pela Moção de 
Aplausos que concederia ao Sr. Maderson Carvalho Francisco, a quem 
fez elogios pelo excelente trabalho de incentivo a crianças, jovens e 
adultos na prática cultural da capoeira. Em aparte, o ver. Magal exaltou 
também a presença do Sr. Maderson Carvalho Francisco e o brilhante 
trabalho cultural que ele realizava em Guapimirim. Em aparte, o ver. 
Osvaldo Pereira também parabenizou o ver. César do Modelo pela 
Moção de Aplausos que concederia ao Sr. Maderson Carvalho Francisco, 
e falou sobre o evento do Projeto Doe Imaginação que ocorreu no bairro 
Orindi e acerca da satisfatória reunião da Câmara Itinerante ocorrida na 
última segunda-feira, no bairro Quinta Mariana. Concluindo, o Sr. 
Presidente também teceu elogios ao Doe Imaginação ocorrido no bairro 
Orindi e falou de sua alegria pelo sucesso do projeto Câmara Itinerante 
no bairro Quinta Mariana. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Paulo 
César da Rocha para votação do Requerimento 41/18, 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 1359/18, 
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Estrutura 

Organizacional e Administrativa da Câmara Municipal de Guapimirim e 

cria os cargos e funções de confiança de direção, chefia e 

assessoramento. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. 
Em pauta, Projeto de Lei n.o 1360/18, de autoria da Mesa Diretora, que 
redefine o Quadro Permanente e Plano de Cargos, Carreiras e 



Remuneração dos servidores efetivos da Câmara Municipal de 

Guapimirim e dá outras providências. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
segunda discussão. Em pauta, Requerimento n.o 41/18, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos para ao Sr. Maderson 
Carvalho Francisco). 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 onze de dezembro próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram dezenove horas e cinquenta e cinco 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. 
  



 


