
Ata da 16ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 7 de junho de 2017. 

Às dezenove horas e dezesseis minutos do dia sete de junho de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues Gonçalves, 
realizou-se a Décima Sexta 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, fez-se um minuto de silêncio em memória do falecimento 
da Sr.ª Joelma Ramos da Cruz Vicente Villar, esposa do vereador 
Cláudio Vicente Villar. Em seguida, o sr. Presidente convidou o ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira a assumir a função de Segundo Secretário, e 
lhe pediu que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as 
ausências de Alessandra Lopes de Souza, André de Azeredo Dias, 
Cláudio Vicente Villar, Nelcir do Amorim Alves, Halter Pitter dos 
Santos da Silva e Paulo César da Rocha. A seguir, pediu ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
Expediente, a saber: PROJETOS DE LEIS: n.o1236/17, de autoria da 
vereadora Alessandra Lopes de Souza, que dispõe sobre a 

“regulamentação da atividade de comércio ou prestação de serviços 

ambulantes nas vias e logradouros públicos” do município de 

Guapimirim; n.o1237/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha, que 
determina que as instituições bancárias públicas ou privadas e as 

cooperativas de crédito localizadas no município de Guapimirim a 

contratar vigilância armada para atuar 24h (vinte e quatro horas) por 

dia, inclusive em finais de semana e feriados, e dá outras providências; 
REQUERIMENTO: n.o021/17 (Moção de Aplausos para o Centro 
Municipal de Fisioterapia, na pessoa da Srª. Flávia Nicolau da Silva, 
Coordenadora, e toda equipe), de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; INDICAÇÕES: n.o 474/17, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva; n.os 475, 476 e 477/17, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.os 478, 479 e 480/17, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; n.os 481/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; COMUNICADOS: n.osCM055154, CM060864 e 
CM065262/2017, do Ministério da Educação. Dando continuidade, o 
Sr. Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos agradeceu a 
presença de todos, em especial das professoras da rede municipal de 
ensino de Guapimirim. Com a palavra, o Sr. Presidente também 
agradeceu a presença do público e das professoras, exaltando o trabalho 
que elas vinham realizando no município. O edil frisou que cerca de 90% 
(noventa por cento) delas são moradoras de Guapimirim, e que estavam 
ali em busca de apoio para suas reivindicações de melhores condições de 
trabalho e de remuneração. O vereador afirmou que esta Casa estava à 
disposição delas, que já havia tido um conversa com duas representantes 
da classe, cujo teor havia levado ao conhecimento da Secretária 
Municipal de Educação de Guapimirim, e que passaria o resultado deste 



diálogo para as professoras. Concluindo, justificou a ausência dos demais 
vereadores, agradeceu a presença de todos, convidando-os para a 
próxima sessão ordinária que seria realizada às 10h do dia treze de junho 
próximo vindouro, e, devido à falta de quórum regimental para quaisquer 
deliberações, encerrou esta quando eram dezenove horas e trinta e três 
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. 
 


