
Ata da 3ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 6 de março de 2018. 

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia seis de março de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues Gonçalves, 
realizou-se a Terceira 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 as ausências de André de Azeredo Dias e Halter Pitter dos 
Santos da Silva. A seguir, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a 
leitura dos documentos constantes do Expediente, a saber: 
INDICAÇÕES: n.os 050, 051 e 052/18, de autoria do ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira; n.os 053, 054 e 055/18, de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves; n.os 056, 057 e 058/18, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.os 059, 060 e 061/18, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva; n.os 062, 063 e 064/18, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves; n.os 065 e 066/18, de autoria do ver. Paulo César 
da Rocha; n.os 067 e 068/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar. 
Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do 
Modelo) comemorou a resultado da reunião, que ocorrera antes desta 
sessão, entre os vereadores e os responsáveis pelas Secretarias 
Municipais de Obras, de Ambiente e de Ação Social, na qual os mesmos 
se comprometeram a sanar os problemas causados pelas chuvas no 
município e a ajudar as famílias que sofreram em decorrência delas. 
Após, afirmou que, apesar das críticas, a Saúde de Guapimirim estava 
melhor do que a de Magé e de outros municípios vizinhos, visto que 
cerca de quarenta por cento dos atendimentos realizados no hospital local 
era de moradores de outras cidades. Com a palavra, o ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) agradeceu aos secretários municipais 
que participaram da reunião ocorrida naquela manhã, e lamentou a forma 
como os vereadores estavam sendo apontados, nas redes sociais, como 
culpados pelos estragos causados pelas chuvas. O edil frisou que os 
vereadores, pelo contrário, estavam trabalhando com afinco para 
solucionar tais problemas, e que a prova disso era a citada reunião, na 
qual cobraram informações e ações por parte dos secretários. Disse, 
ainda, que o Secretário de Obras explicou que o primeiro passo dado foi 
conseguir uma autorização do Meio-Ambiente, a qual ele esperava havia 
mais de um ano, para dragagem e limpeza de valas, conseguida após um 
trabalho incessante do Secretário de Ambiente, para facilitar o 
escoamento das águas pluviais, e que, depois, seriam realizados os 
demais serviços estruturais, como a troca de manilhas antigas. O 
vereador cobrou rapidez na realização desses serviços, mas disse 
entender que as obras seriam prejudicadas pela grande incidência de 
chuvas no município naquele período do ano. Terminando, informou que 
a Ação Social havia apresentado um plano de contingência e divulgado 



números telefônicos para atendimento àqueles que viessem a ser 
vitimados pelas chuvas, e falou da importância de o Prefeito Zelito 
Tringuelê por ter visitado alguns bairros afetados pelas fortes chuvas. 
Com a palavra, o ver. Claudio Vicente Vilar (Magal) agradeceu o 
Prefeito Zelito pelo convite para participar da viagem à Brasília, e os 
demais vereadores que permaneceram no município para darem 
continuidade aos trabalhos da Casa. O edil elogiou a forma incansável 
como o Prefeito atuou, participando de diversas reuniões nos gabinetes 
de Deputados Federais e Senadores em busca de recursos para 
Guapimirim, o que resultou na obtenção de dezessete milhões de reais 
em emendas parlamentares, dos quais mais de dez milhões seriam 
destinados à Saúde. A seguir, comentou que havia tempo não chovia 
tanto em Guapimirim, que o Parque Santa Eugênia e o Sapê sempre 
sofriam com os temporais, e que o Secretário de Obras do Município se 
comprometera a resolver o problema ainda naquele ano. Concluindo, 
agradeceu o Deputado Federal Marcelo Matos pela atenção e por tê-los 
conduzido a diversos gabinetes, incluindo o do Presidente Rodrigo Maia. 
Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) 
também exaltou a reunião com os secretários municipais, na qual 
afirmaram que, ainda naquele ano, todos os problemas relativos às 
chuvas seriam resolvidos, e que os mesmos não ocorreriam mais no ano 
seguinte. Após, agradeceu o Prefeito Zelito e os vereadores pela viagem 
produtiva que fizeram a Brasília, afirmando que o município foi muito 
bem representado e que os trabalhos nesta Casa não foram paralisados 
por conta disso. Encerrando, colocou seu gabinete à disposição de todos. 
Com a palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos confirmou 
as informações passadas pelo ver. Magal com relação ao resultado da 
viagem à Brasília. O edil também prestou suas condolências a todos 
aqueles que estavam sofrendo devido às chuvas, e disse que o que havia 
sido tratado na reunião com os secretários não poderia cair no 
esquecimento após passar o período de chuvas, mas que fosse cumprido 
o prometido. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que já havia 
sido marcada um nova reunião com os secretários para que prestassem 
conta do andamento das ações pactuadas com os edis. O vereador 
também elogiou o resultado da ida do Prefeito e dos vereadores à capital 
do país, obtendo recursos importantes para o município, principalmente 
para a Saúde. Após, comentou terem sido registrados cento e treze 
milímetros de chuva do município em apenas uma hora e meia, de modo 
que houve alagamentos até mesmo na Caneca Fina, onde nunca isso 
havia ocorrido, e que o rio Soberbo quase transbordou. O parlamentar 
comparou a quantidade de chuva de Guapimirim com a do município de 
Petrópolis, onde se registraram setenta milímetros de chuva e os estragos 
foram bem maiores. Disse, ainda, que o Secretário de Ambiente informou 
que havia diversas construções irregulares no município, exemplificando 
com uma no bairro Santa Eugênia que, sozinha, prejudicava toda a 
localidade, e que a Prefeitura aguardava uma ordem judicial para demolir 
o imóvel. Informou, também, que a CRT (Concessionária Rio-
Teresópolis) faria a limpeza dos rios próximos à rodovia. O edil explicou 
que todos os rios da cidade desaguavam no rio Soberbo, que, se encher, 



não havia mais por onde escoar a água, e que, por isso, esteve presente na 
reunião um engenheiro que se comprometeu a realizar estudos visando 
ações que viabilizassem esse escoamento. Disse, ainda, que a Secretaria 
de Ação Social informou ter havido apenas uma família desabrigada, que 
fora encaminhada a uma casa de passagem enquanto aguardava a 
liberação de um aluguel social, e que as pessoas desalojadas também 
estavam sendo assistidas pela pasta. O vereador ressaltou que a reunião, 
embora tivesse sido feita às pressas, havia sido muito produtiva, e que os 
vereadores cobrariam para que o que foi nela acordado não ficasse 
somente no papel. Por fim, o Sr. Presidente agradeceu o ver. Halter 
Pitter, Presidente da Câmara, que não pôde comparecer à reunião e a esta 
sessão por estar realizando exames médicos, mas que ajudou a viabilizar 
o encontro com os secretários. Terminado o Expediente, deu-se início à 
Ordem do Dia. 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 segunda discussão. Em pauta, Projeto 
de Lei n.o1295/18, de autoria do Poder Executivo, que denomina prédio 

público – CREAS - Centro de Referência Especializada da Assistencia 

Social Professora Leontina Rodrigues Cardoso. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o1296/18, 
de autoria do Poder Executivo, que denomina prédio público – CRAS – 

Centro de Referência da Assistência Social Maria Mercedes Rosa de 

Carvalho. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 
de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei n.o1297/18, de autoria do Poder Executivo, que 
denomina prédio público – CRAS – Centro de Referência da Assistência 

Social Paulo Antonio Xavier Daim. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o1298/18, de autoria do 
Poder Executivo, que denomina prédio público – CRAS – Centro de 

Referência da Assistência Social Faustina de Souza Fonseca. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo através do ofício n.o026/18, para 
votação do Projeto de Lei n.o1299/18. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 
Em pauta, Projeto de Lei n.o1299/18, de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender às 

necessidades por tempo determinado de excepcional interesse público, 

nos termos do artigo 37, inciso ix da Constituição Federal e Artigo 92, 

Inciso III da Lei Orgânica do Município de Guapimirim. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o005/18, 



de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para 
o Sr. Adilson Gomes da Silva). 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 19h do dia catorze de março próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram onze horas e vinte e oito 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. 


