
Ata da 11ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 2 de maio de 2017. 

Às dez horas e vinte e sete minutos do dia dois de maio de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima Primeira 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 convidou o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves a assumir a função de Primeiro Secretário, e pediu ao Segundo 
Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a 
ausência de Rosalvo de Vasconcellos Domingos. 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.o1220/17, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, por meio do qual fica o Executivo 

Municipal autorizado a editar a Lei Orgânica Municipal em sistema braile 

e dá outras providencias; REQUERIMENTOS: nº016/17, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para o sr. Vagner 
Assis dos Santos); INDICAÇÕES: n.os 337, 338 e 342/17, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; n.os 339, 340 e 341/17, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves; n.os 343 e 344/17, de autoria do ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira; n.o 345 e 346/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; n.o 347, 348 e 349/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva; n.os 350, 351 e 352/17, de autoria do ver. Cláudio 
Vicente Vilar; n.os 353, 354 e 355/17, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; n.os 357 e 358/17, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha; COMUNICADO: n.o CM34925/2017, do Ministério da 
Educação. Dando continuidade, o Sr. Presidente passou a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves 
(Leleco) fez um pedido de urgência para votação do Requerimento 
nº016/17, de sua autoria, por meio do qual concedia Moção de Aplausos 
para o Sr. Vagner Assis dos Santos, por desempenhar de forma brilhante e 
voluntária o serviço de equoterapia (tratamento com cavalos) no Haras 
Vale do Fojo, no bairro Cotia, com crianças que possuíam patologias como 
síndrome de down e autismo. O Sr. Presidente parabenizou o ver. Leleco 
pela homenagem que prestaria ao Sr. Vagner, cujo trabalho ele já 
conhecia, realizado com dificuldades e com recursos próprios, colocando-
se, por isso, à disposição do projeto para auxiliar na busca por parcerias 
para mantê-lo. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
(Osvaldo Pereira) também parabenizou o ver. Leleco pelo requerimento, 
e colocou-se à disposição para pedir o apoio de empresas locais, como a 
Guapi Papéis, que já vinha se mostrando uma parceira importante em 
alguns projetos sociais. O edil parabenizou todos os trabalhadores pelo dia 
1º de Maio. Parabenizou, também, a Polícia Militar pela sua brilhante 
atuação em Guapimirim, e afirmou que os poderes Legislativo e Executivo 
estavam trabalhando para, dia após dia, aperfeiçoar a segurança pública 



local. Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias (André Azeredo) 
discorreu sobre sua Indicação nº342/17, para que o Poder Executivo, 
mediante a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, 
retornasse e ampliasse, com urgência, a ronda escolar, realizada pela 
Guarda Civil Municipal, bem como a realização de trabalhos com as 
crianças e jovens que ocupassem suas mentes, através de palestras, por 
exemplo. O Sr. Presidente se declarou a favor da ronda escolar, que já 
fazia parte das atribuições da Secretaria de Segurança Ordem Pública e 
Defesa Civil, assunto sobre o qual, inclusive, já havia conversado com o 
responsável pela pasta, bem como sobre a importância de um trabalho de 
educação e orientação da população no que diz respeito à segurança 
pública. Prometeu, ainda, levar ao Executivo o pedido do vereador André, 
e questioná-lo por que a ronda escolar ainda não havia retornado. 
Concluindo, o ver. André Azeredo parabenizou o ver. Leleco pela 
homenagem que prestaria ao Sr. Valter, cujo trabalho muito elogiou, e 
convidou àqueles que ainda não conheciam o projeto a visitarem o local. O 
Sr. Presidente complementou o convite do ver. André Azeredo, 
conclamando os edis a buscarem formas de ajudar o trabalho do Sr. 
Vagner. Em aparte, o ver. Leleco esclareceu que não só o Sr. Vagner 
prestava o serviço, mas que havia também outros profissionais voluntários 
que mereciam todo reconhecimento. Com a palavra, a ver. Alessandra 
Lopes de Souza (Alessandra Lopes) tratou do Projeto de Lei 1218/17, de 
sua autoria, que “dispõe sobre o atendimento ao público nas agências 
bancárias estabelecidas no Município”, tendo como principal finalidade 
melhorar o atendimento aos moradores de Guapimirim nas agências 
bancárias de Guapimirim, visando a um serviço ágil e com o conforto 
mínimo aos clientes e aos usuários dos serviços bancários, garantindo, 
minimamente, um tempo adequado de espera, além de condições de 
conforto, como bebedouros, bancos de espera, banheiros e estacionamento. 
Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Lage) 
parabenizou e colocou-se à disposição do Sr. Vagner para auxiliar seu 
importante trabalho de equoterapia, e ressaltou a importância de se cuidar 
daqueles que precisam, pois o povo é o maior patrimônio que existe. Com 
a palavra, o Sr. Presidente falou da bem sucedida primeira audiência 
pública da Câmara Itinerante, e informou que um resumo das solicitações 
seria enviado ao Executivo, que se quedou no sentido de solucioná-las o 
mais rápido possível. Discorreu, também, sobre o projeto “Doe 
Imaginação”, parabenizando as senhoras Paula e Fernanda, que se 
emprenharam na confecção das caixas destinadas ao recolhimento dos 
livros doados, que, após essa etapa, passariam por uma avaliação 
cuidadosa de seus conteúdos, para, posteriormente, serem doados a uma 
das escolas da rede municipal de ensino sorteada. A seguir, voltar a criticar 
os maus serviços prestados pela concessionária Paraíso Verde, afirmando 
que a mesma já teve tempo suficiente, desde que ganhou a concessão, para 
se estruturar e prestar um serviço decente à população guapimiriense; que 
recebeu denúncias de que alunos, mesmo uniformizados, estavam sendo 
impedidos pela empresa de embarcar nos coletivos, por ainda não terem a 
carteirinha que permitiria a gratuidade no transporte, cujo cadastro estava 
sendo providenciado pela Secretaria de Educação, demonstrando, assim, 



uma grande falta de compreensão, respeito e compromisso por parte da 
concessionária; que oficiaria à Paraíso Verde para que esta prestasse 
esclarecimentos sobre as diversas reclamações de pais de alunos que eram 
impedidos de embarcar nos ônibus; que pediria a atuação da fiscalização 
municipal nesse problema, e que, se preciso fosse, instauraria uma CPI na 
Câmara; que esta Casa esmiuçaria as cláusulas do contrato de concessão 
da Paraíso Verde, de maneira que a empresa teria que se adequar ou, caso 
contrário, teria “dor de cabeça”; que cobraria do Poder Executivo uma 
postura rígida com relação à Paraíso Verde; que lançaria mão de todos os 
meio possíveis para que a concessionária respeitasse a cidade de 
Guapimirim, como acontecia em outras localidades; e que, ao contrário do 
que fazia o Sr. Valter, a empresa não estava concedendo nenhum favor à 
municipalidade prestando o serviço público de transporte, mas que se 
tratava de uma atividade lucrativa, assim como a da empresa Fontes da 
Serra. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em 
pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Leleco para votação do 
Requerimento n.o016/17, 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.o1217/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente 
Vilar, que dispõe sobre Programa de Intercâmbio Educacional. 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.o1218/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que 
dispõe sobre o atendimento ao público nas agências bancárias 

estabelecidas no Município. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em segunda 
discussão. Em pauta, Requerimentos nº013, 014 e 015/17, todos de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (respectivamente, Moções de 
Aplausos para o sr. Wagner Luiz de Carvalho, Técnico em Segurança na 
empresa Guapi Papéis, para aos empresários Álvaro Pereira Caldeira e 
Simone de Oliveira Silva, da empresa Sabor de Minas, e para a empresa 
Guapi Papéis). Votados em bloco, e não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, os Requerimentos foram aprovados por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Requerimentos nº016/17, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para o sr. Vagner Assis 
dos Santos). 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 19h do dia dez de maio próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram onze horas e dez minutos. Nada mais tendo a registrar, 
eu, Alex Rodrigues Gonçalves, _________________, Primeiro 
Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, discutida e 
aprovada, vai assinada por mim e pelos demais Vereadores.  



 
 


