
Ata da 1ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 20 de fevereiro de 2018. 

Às dez horas e quarenta e um minutos do dia vinte de fevereiro de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária no Primeiro 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, dando início à reunião, pediu ao 
Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a presença de todos. Em seguida, colocou em discussão e 
votação a ata da 1ª Sessão Extraordinária do ano corrente, realizada no 
dia 16 de janeiro, 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: 
OFÍCIO CIRCULAR: n.o1/2018, de Ministério do Desenvolvimento 
Social (comunica a celebração do convenio nº 854721/2017 entre o 
município de Guapimirim e o Ministério do Desenvolvimento Social, 
destinado a estruturação de rede de serviços de proteção social especial - 
aquisição de bens); REQUERIMENTOS: n.o001/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o sr. Dheiverson 
Santos do Amorim Alves); n.o002/18, de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves (Moção de Aplausos para as Secretarias Municipais de 
Esportes e Lazer, de Turismo e de Segurança, Ordem Pública e Defesa 
Civil); n.o003/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de 
Aplausos para o restaurante BRA Gastronomia, sob direção dos senhores 
Bruno Batista, Romildo Cunha e Alan de C. Oliveira); n.o004/18, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para a 
Academia Saúde e Movimento sob a direção dos senhores Bruno Batista, 
Grasiele Andrade Batista e Roberto Junior); INDICAÇÕES: n.os 001, 002 
e 003/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 004, 005 e 
006/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 007, 008 e 
009/18, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 010, 
011 e 012/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 013, 014 
e 015/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 016, 017 e 
018/18, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 019, 020 e 021/18, 
de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 022, 023 e 024/18, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; COMUNICADOS: - 
n.o CM273330, CM273331, CM314424, CM314425, CM314426, 
CM314427, CM314428, CM314429, CM314430, CM314431, 
CM314432, CM314433, CM314434, CM314435, CM314436, 
CM314437, CM314438, CM314439, CM314440, CM314441, 
CM314442, CM314443, CM314444, CM314445, CM314446, 
CM314447, CM314448, CM314449, CM314450, CM314451, 
CM314452 e CM314453/2017, do Ministério da Educação. Após a 
leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com 
a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) exaltou a carnaval 
de Guapimirim, afirmando ter sido, mais uma vez, o melhor da Baixada 



Fluminense. O edil parabenizou o Sr. Nielsen, responsável pela 
organização da festa, que recebeu também a aprovação da população e 
dos turistas. Após, disse ter sido informado pela Secretária Municipal de 
Educação que o ônibus universitário retornaria na primeira semana de 
março, cumprindo-se, assim, uma das promessas de campanha do 
Prefeito Zelito Tringuelê. Por fim, comentou sobre os prejuízos causados 
pelas fortes chuvas em diversas vias e residências do município, 
cobrando do poder público ações corretivas e preventivas, e, da 
população, um maior cuidado com a manutenção da limpeza da cidade, 
vez que havia muito lixo nos rios trazido pelas chuvas. O Sr. Presidente 
explicou não ter sido possível disponibilizar o ônibus universitário no 
ano passado devido à forte queda das receitas provenientes dos royalties 
do petróleo, de onde a Prefeitura tirava o pagamento do serviço, já que 
não havia verba própria definida em lei para tal. Disse, ainda, que o 
transporte gratuito para os estudantes de nível superior era 
imprescindível, pois arcar com o serviço e com as altas mensalidades dos 
cursos tornaria inviável sua realização, visto que Guapimirim era carente 
de cursos presenciais de nível superior. Com a palavra, o ver. Paulo 
César da Rocha (César do Modelo) comemorou a notícia dada pelo 
ver. Leleco, pois, no ano passado, ele havia sido cobrado por diversas 
vezes pelos universitários a respeito do ônibus. A seguir, agradeceu e 
parabenizou o Sr. Nielsen pela organização do carnaval, bem como à 
segurança do evento. Depois, cobrou da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos vistorias nos canais e rios do município, a fim de que 
se evitasse novas enchentes como a que desalojou uma família no Parque 
Santa Eugênia, a qual uma vizinha e ele prestaram assistência. O edil 
solicitou que a Ação Social do Município procurasse pela família citada, 
já que a mesma havia perdido tudo na enchente, e frisou a necessidade de 
limpeza ou troca de manilhas por todo o município e de ações de 
conscientização da população com relação ao descarte de lixo. O Sr. 
Presidente elogiou a iniciativa do ver. César em ajudar a família 
desabrigada. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
(Osvaldo Pereira) também parabenizou o Sr. Nielsen e sua equipe pela 
organização do carnaval local. Em seguida, citou diversos pontos do 
município onde houve alagamentos, e exigiu do Poder Executivo uma 
atuação enérgica na prevenção desse tipo de problema, que era antigo no 
município, apontando a necessidade, por exemplo, de se trocar manilhas 
antigas com diâmetros pequenos que, portanto, não atendiam ao número 
atual de moradores. Disse, ainda, que a Secretaria de Obras deveria 
receber um suporte maior da administração municipal, pois a demanda da 
pasta era grande, dando como exemplo o fato de que seus pedidos de 
podas de árvores, feitos havia meses, só puderam ser atendidos havia 
poucos dias. Depois, agradeceu a Secretária Cecília pela obras realizadas 
nas unidades educacionais do município durante as férias, bem como os 
demais profissionais da pasta que se dedicaram, inclusive aos finais de 
semana, para que fosse possível receber os alunos para um novo ano 
letivo. Falou, também, sobre a volta do crescimento da violência no 
município, e pediu ao Secretário Leonardo que trouxesse a esta Casa as 
necessidades de sua Secretaria, de modo que, juntos, pudessem buscar 



soluções para o problema. O edil, terminando, parabenizou o ver. César 
pela ajuda que prestou à família desabrigada no Parque Santa Eugênia, e 
celebrou a volta do ônibus universitário, a seu ver, um ganho não só para 
os estudantes, mas também para a população. Com a palavra, o ver. 
André de Azeredo Dias (André Azeredo) também parabenizou o ver. 
César pela ajuda dada à família desabrigada no Parque Santa Eugênia e 
elogiou o Executivo pelo retorno do ônibus universitário, já que, do seu 
ponto de vista, a transformação da sociedade se dava pela educação. A 
seguir, parabenizou os Secretários Nielsen e Leonardo, que 
proporcionaram um carnaval organizado e seguro para os munícipes e 
turistas. Concluindo, desejou um bom retorno aos demais vereadores. 
Com a palavra, a vereadora Alessandra Lopes de Souza também 
parabenizou o Sr. Nielsen e sua equipe pela organização do carnaval. 
Após, comentou sobre os diversos alagamentos ocorridos no município, 
causados por fortes chuvas, afirmando ter solicitado, havia exatamente 
um ano, o envio de equipe para vistoriar uma galeria de esgoto em 
Parada Modelo, tendo cobrado o ano inteiro pelo serviço, porém sem 
sucesso, vindo, por consequência, diversas famílias a perderem tudo na 
localidade nos últimos dias. A vereadora salientou que o trabalho 
realizado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos não era suficiente, 
e pediu a ajuda de seus pares para cobrar ações do Poder Executivo. Com 
a palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos parabenizou a 
população, os Secretários Nielsen e Leonardo, e o Prefeito Municipal 
pela organização e segurança do carnaval. A seguir, afirmou que o bairro 
Parada Modelo clamava por desenvolvimento, pois a localidade não 
dispunha de supermercados, bancos, caixas 24h, etc., obrigando seus 
moradores a se deslocarem até o centro da cidade. Alegou, ainda, que 
havia sete vereadores que residiam naquele bairro, e pediu a ajuda de 
todos para cobrar do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio, Trabalho e Renda a viabilização desses serviços. 
Terminando, colocou seu gabinete à disposição de todos. Com a palavra, 
o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) pediu que os 
Requerimentos 001, 002, 003 e 004/17, todos de sua autoria, fossem 
votados em regime de urgência nesta sessão. Depois, parabenizou os 
Secretários Nielsen e Leonardo, o Prefeito Municipal e todos os 
envolvidos na organização do carnaval de Guapimirim. Igualmente, 
parabenizou o sr. Dheiverson, criador e organizador do bloco de carnaval 
“Tipo Rei”, pela idéia revolucionária de propor um carnaval sem fome no 
município, trocando o abadá do bloco por 2 kg de alimentos não 
perecíveis, que seriam doados a famílias carentes, tendo sido arrecadados 
cerca de 400 Kg. Da mesma forma, congratulou o restaurante BRA 
Gastronomia, sob direção dos senhores Bruno Batista, Romildo Cunha e 
Alan Oliveira, por proporcionar oportunidade de emprego e capacitação 
profissional aos jovens e pais de família da cidade, ajudando, assim, no 
crescimento da economia e da qualidade da mão de obra local. Também 
fez elogios à Academia Saúde e Movimento, sob a direção dos senhores 
Bruno Batista, Grasiele Andrade Batista e Roberto Junior, por se destacar 
como centro de capacitação física e mental, com profissionais 
qualificados, abrindo, ainda, oportunidades de emprego aos jovens, pais 



de família e acadêmicos da área da educação física. Prosseguindo, 
defendeu que as intervenções preventivas relacionadas às enchentes 
provocadas pelas chuvas deveriam priorizar as áreas carentes, e que se 
fizessem também os reparos necessários nas vias e logradouros do 
município. Comemorou, por fim, o retorno do ônibus universitário, falou 
das dificuldades enfrentadas pelo vereador no cumprimento de seu 
mandato, e reiterou seu compromisso com a coisa pública. Com a 
palavra, o Sr. Presidente discorreu acerca da intervenção federal da 
segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, a qual declarou apoiar, 
tendo em vista a progressão da violência em toda a região, afetando, 
inclusive, Guapimirim, como fora comentado por alguns vereadores. O 
edil teceu elogios à Secretaria Municipal de Segurança Pública, sem a 
qual, a seu ver, a situação no município seria pior, e parabenizou o 
Prefeito Zelito Tringuelê pela coragem de tomar para o município tal 
responsabilidade, assim como fizera com relação ao transporte 
universitário. Disse, ainda, que muitos “sabidos” e “entendedores” se 
levantavam nesse momento para opinar e reprovar a intervenção federal, 
quando, na verdade, havia grande diferença entre a teoria e a prática em 
se tratando de segurança pública, e que a medida havia sido necessária, já 
que, segundo ele, seria temerário enviar dinheiro para a segurança num 
momento tão financeiramente conturbado do Estado. Acerca das 
reclamações dos edis com relação à prestação dos serviços públicos 
municipais estruturais, o Sr. Presidente defendeu a atuação do Secretário 
João Maurício, afirmando que o mesmo e toda sua equipe muito 
trabalhavam por todo o município, e sugeriu aos vereadores que, por 
meio das Comissões Permanentes desta Casa, lhe encaminhassem 
requerimentos solicitando a presença dos secretários municipais nesta 
Câmara, a fim de que prestassem esclarecimentos e assumissem 
compromissos com a resolução de problemas apontados pelos vereadores 
e pela população. O parlamentar, concluindo, elogiou as cobranças e 
sugestões dadas pelos seus pares, que evidenciavam a atuação contínua 
dos mesmos em busca do bem comum. Concluído o Expediente, deu-se 
início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. 
Nelcir do Amorim Alves para votação dos Requerimentos 001, 002, 
003 e 004/18, todos 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.o1283/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves, que dispõe sobre a criação da Semana do 

Empreendedorismo nas Escolas Municipais de Guapimirim e dá outras 

providencias. 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.o1284/17, de autoria do ver. Cláudio 
Vicente Vilar, que institui no Calendário Oficial do Município de 

Guapimirim o “Dezembro Verde”, mês da reflexão sobre o abandono de 

animais na cidade 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, Projeto 
de Lei n.o1285/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que 
regulamenta no âmbito do Município de Guapimirim, o acesso às 



informações públicas, na forma da Lei de Acesso à Informação – Lei 

Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 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.o1288/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, que dispõe 

sobre a criação e implantação do Programa de Olho nas Crianças, com 

a finalidade de fiscalizar e acompanhar o crescimento educacional, 

físico e psicológico de crianças e adolescentes no Município de 

Guapimirim, voltado a famílias carentes que recebem auxílio de 

programas sociais ou obras assistenciais. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em primeira discussão. Em pauta, Requerimentos n.os001, 002, 003 e 
004/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moções de 
Aplausos). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os 
Requerimentos foram aprovados 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 19h do dia vinte e oito de fevereiro próximo vindouro, 
e encerrou esta quando eram doze horas e quatro 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. 



 


