
Ata da 4ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 15 de março de 2017. 

Às dezenove horas e sete minutos do dia quinze de março de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues Gonçalves, 
realizou-se a Quarta 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 senhor Presidente pediu ao Segundo Secretário que 
fizesse a chamada dos Srs. 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: PROJETOS DE LEIS: n.o1200/17, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que institui a “Semana da 
Cultura de Guapimirim”, e dá outras providências; n.o1201/17, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que institui o programa 
“pé na faixa, pé no freio” no Município de Guapimirim e dá outras 
providências; n.o1202/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves, 
que dispõe sobre a colocação de mapas de localização em pontos do 
Município; n.o1203/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, que 
dispõe sobre a implantação de materiais antiderrapantes em escadas e 
rampas nos locais em que especifica; REQUERIMENTO: n.o002/17, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos, para o 
Excelentíssimo Deputado Estadual Sr. Marco Antonio Pereira de 
Figueiredo); INDICAÇÕES: n.os 097, 098, 099, 100 e 101/17, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 102, 103, 104 
e 105/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.o 106/17, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.o 107/17, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 108, 109 e 110/17, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 111, 112, 113, 114 e 115/17, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 116, 117, 118, 119 e 
120/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 121, 122, 123, 
124 e 125/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 

126, 127, 128 e 129/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; 
COMUNICADO: - n.o CM13442/2017, do Ministério da Educação. 
Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias pediu que 
fosse registrada a presença da ex-vereadora Marina do Modelo, e fez 
elogios a atuação da mesma durante seus quatro anos de mandato. Com 
a palavra, o Sr. Presidente também teceu elogios à ex-vereadora 
Marina, classificando-a como uma guerreira. Com a palavra, o ver. 
Paulo César da Rocha parabenizou o vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves pela sua desenvoltura na condução desta sessão plenária, e 
os demais vereadores pelo trabalho que vinham fazendo em seus 
primeiros meses de mandato. Após, enalteceu a inclusão de sessões 



noturnas no calendário legislativo municipal, por dar àqueles que não 
podiam comparecer durante o dia a oportunidade de acompanharem os 
trabalhos da Casa. Informou, ainda, que estava aguardando a chegada 
do Deputado Estadual Marco Figueiredo, que estava atrasado devido ao 
trânsito. A seguir, fez elogios e parabenizou a ex-vereadora Marina, sua 
filha, pelos seus quatro anos de mandato, bem como ao ex-vereador 
João Maurício, atual Secretário de Obras de Guapimirim, que também 
se encontrava no auditório. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim 
Alves exaltou a grande presença popular na sessão, agradecendo a todos 
por se dispuserem a acompanhar o trabalho dos vereadores. Com a 
palavra, o Sr. Presidente informou que estava substituindo o ver. 
Halter Pitter na presidência desta reunião pelo fato do parlamentar estar 
atendendo a compromissos fora do município. O edil se disse honrado 
pela oportunidade e enalteceu a forma como o vereador vinha 
presidindo o Parlamento Municipal. Após, informou que o Deputado 
Marco Figueiredo já se encontrava na Casa, e o convidou para tomar 
lugar no Plenário. Continuando, destacou que esta Casa vinha se 
esforçando para iniciar as sessões dentro do horário previsto, como 
aconteceu nesta, e, concluindo, registrou a presença dos senhores 
“Paulo do Açougue” e “Guto do Depósito”. Em questão de ordem, o 
ver. Paulo César da Rocha solicitou que o Requerimento 002/17 fosse 
votado nesta reunião em regime de urgência, a fim de o Deputado 
Marco Figueiredo pudesse ser homenageado após seu término. 
Concluído o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
pedido de urgência, de autoria do ver. Paulo César da Rocha, para 
votação do Requerimento 002/17, de sua autoria. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Requerimento nº002/17, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o1193/17, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Villar, que dispõe sobre o programa do Turismo 
Escolar no Município de Guapimirim. 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.o1194/17, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Villar, que cria no calendário oficial 
de eventos do município de Guapimirim, a "Semana da Árvore" 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, Projeto de Lei n.o1195/17, de autoria do Poder 
Executivo, que estabelece ajuda de custo para os profissionais 
integrantes do programa “Mais Médicos”. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o1196/17, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de profissional de educação física para 
acompanhamento e orientação dos cidadãos para a correta utilização 
dos equipamentos instalados pelo poder público nas academias, 



escolas, praças, parques e clubes municipais para a prática e 
condicionamento físico e dá outras providências. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o1197/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal, por meio de doação ou 
convênio, fornecer kit de higiene bucal nas escolas públicas municipais 
e dá outras providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o1198/17, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias, que dispõe sobre o uso de espaços públicos 
de publicidade para campanhas educativas contra atos de violência 
contra a mulher. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. 
Em pauta, Projeto de Lei n.o1199/17, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva, que dispõe sobre o desembarque de mulheres e 
idosos, usuários do sistema de transporte coletivo, e dá outras 
providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. 
Findada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente pediu ao público que 
permanecesse na Sala de Reuniões após o término da sessão para, com 
os vereadores, homenagearem o Deputado Estadual Marco Figueiredo 
com a entrega da Moção de Aplausos requerida pelo ver. Paulo César. 
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 vinte e um de março próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram dezenove horas e quarenta 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. 



 


