
Ata da 7ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 3 de abril de 2019. 

Às dezenove horas e vinte e um minutos do dia três de abril de dois mil e 
dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Sétima Sessão Ordinária no Primeiro Período do 

Vigésimo Sétimo Ano Legislativo da Câmara Municipal de Guapimirim. 
Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal de 
Guapimirim, o senhor Presidente convidou o ver. André de Azeredo 
Dias 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: OFÍCIOS: GP n.o052/19, do 
Poder Executivo (solicita urgência ao Projeto de Lei 1.379/19); GP 
n.o053/19, do Poder Executivo (solicita urgência ao Projeto de Lei 
1.381/19); PROJETO DE LEI: n.o1379/19, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a transposição de recursos; n.o1380/19, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que institui o cartão 

de identificação para pessoa com transtorno do espectro autista, 

residente no município de Guapimirim e dá outras providencias; 
n.o1381/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Provisão 

de Benefício Eventual – do Programa Aluguel Social – no âmbito da 

Política Pública de Assistência Social e dá outras providências; 
REQUERIMENTOS: n.o011/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para o Sr. Ricardo Luiz Lima de 
Souza); n.o012/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva 
(Moção de Aplausos para o Sr. Anderson Penna Fernandes Ventura); 
n.o013/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção 
de Aplausos para o Sr.ª Gécica Berude Chaves); INDICAÇÕES: n.os 117, 
118 e 119/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 120, 
121 e 122/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 123, 124, 
125 e 126/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 
127, 128 e 129/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 130, 
131 e 132/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 133, 
134 e 135/19, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 136, 137 e 
138/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 139, 140 e 
141/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva. Após a leitura, o 
Sr. Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou 
aqueles que seriam agraciados com Moções de Aplausos e destacou as 
presenças do Sr. Leandro Rodrigues, vereador de Magé, e da Professora 
Rizê, ex-vereadora de Guapimirim. Depois, disse que apuraria diversas 
reclamações que vinha recebendo de que caminhões de carga e descarga 
estariam complicando o trânsito nas proximidades dos supermercados, e 
que oficiaria à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e 



Defesa Civil para que a mesma, caso necessário, tomasse as providências 
cabíveis. O Sr. Presidente comentou ser certa a iniciativa do ver. Leleco 
de oficiar à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa 
Civil para tratar dos problemas com os caminhões de carga e descarga, já 
que o município havia se integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, o 
que lhe permitiria fazer parcerias com a Polícia Militar e a Guarda 
Municipal para manter a ordem, e organizar e fiscalizar o trânsito. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) também 
registrou as presenças do Sr. Leandro Rodrigues, vereador de Magé, e da 
Professora Rizê, ex-vereadora de Guapimirim e parabenizou aqueles que 
seriam homenageados com Moções de Aplausos, bem como os 
vereadores Leleco e Pitter, autores dos requerimentos. Após, discorreu 
sobre o Projeto de Lei de autoria do Executivo que tratava do Aluguel 
Social, sobre o qual disse que “jamais deixaria votar contra”, que “tomara 
que não seja mais um pegadinha desse Governo”, pois ele já havia visto 
entrar muito dinheiro na cidade sem nada ser feito, como no caso do 
Centro de Imagem, que estava sob investigação, e que esperava que as 
pessoas que viessem a perder suas moradias por conta de desastres 
naturais fossem realmente amparadas, respeitando, assim, os munícipes. 
Após, disse ter sido procurado por uma técnica de enfermagem 
concursada do município que, chorando, após bater com o seu carro e 
quebrar um dos retrovisores, mostrou-lhe seu contracheque, no qual 
constava o salário de “novecentos e poucos reais”, e ainda lhe haviam 
tirado o adicional de insalubridade. Diante disso, o edil questionou como 
a Saúde de Guapimirim poderia melhorar daquela forma, já que os que 
trabalhavam na Saúde com um salário tão baixo não poderiam ter uma 
vida digna. Disse, ainda, que o Secretário, em reunião nesta Casa, pediu 
apenas pelos médicos, quando, na verdade, estes não trabalhavam 
sozinhos no hospital. Em seguida, leu e ementa do Projeto de Lei 
n.o1379/19, do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de três 
milhões de reais para a Saúde, e, mais uma vez, disse torcer para que 
esses recursos fossem realmente aplicados na Saúde. O edil alegou não 
ser oposição ao Governo, mas, sim, a favor do povo, e que, portanto, 
quando este fizesse algo a favor da coletividade, ele falaria bem, pois ele 
havia entrado nesta Casa não para fazer política, pois estava em final de 
carreira, mas para lutar pelo povo, como vinha fazendo havia catorze 
anos. Por fim, sugeriu a convocação do Secretário de Saúde para tratar do 
problema exposto pela técnica de enfermagem, pois, a seu ver, para que a 
Saúde fosse melhorada, todos os profissionais deveriam ser valorizados. 
Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) 
teceu elogios à ex-vereadora Rizê e agradeceu a presença do vereador de 
Magé, Sr. Leandro Rodrigues. Após, disse ao ver. César do Modelo que 
ele muito tinha a somar dentro do município, e que havia sido informado 
pelo Secretário de Saúde que ainda estava em estudo uma proposta de 
reajuste salarial para o pessoal da Saúde a ser enviada a esta Casa, 
conforme o mesmo havia prometido aos vereadores. Terminando, 
parabenizou aqueles que seriam agraciados com Moções de Aplausos, de 
forma muito justa aos seus olhos, bem como os vereadores Leleco e 
Pitter, autores das homenagens. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente 



Vilar (Magal) parabenizou e justificou as homenagens que seriam 
prestadas através de Moções de Aplausos. Após, agradeceu as presenças 
do vereador Leandro Rodrigues e da Professora Rizê, a quem fez elogios 
pelo trabalho realizado como vereadora de Guapimirim e como pessoa. 
Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias (André Azeredo) 
parabenizou os vereadores Pitter e Leleco pelas Moções de Aplausos 
propostas, bem como os homenageados, em especial a Sr.ª Gécica 
Berude, pelo seu importante trabalho de conscientização e ajuda na 
implementação de políticas públicas voltadas à pessoa com autismo no 
município, ajudando a criar a Associação TEIAA (Troca de Experiências 
e Interação entre Amigos de Autistas), que trata de crianças com autismo 
na cidade de Guapimirim. Agradeceu, ainda, as presenças do vereador 
Leandro Rodrigues e da ex-vereadora Professora Rizê, exaltando sua 
atuação no parlamento municipal e na Educação do Município. Com a 
palavra, o Sr. Presidente comentou que no dia dois de abril é celebrado 
o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e que, por isso, estava 
homenageando a Sr.ª Gécica Berude pelo seu engajamento na 
conscientização e implementação de políticas públicas voltadas aos 
autistas em Guapimirim. O parlamentar citou, ainda, a existência da Lei 
993/2017, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no 
Município de Guapimirim a inserirem nas placas de atendimento 
prioritário o símbolo mundial do autismo. Depois, exaltou as qualidades 
e a importância para a visibilidade do município de cada um dos demais 
homenageados com Moções de Aplausos, a saber, a dupla Rômulo e 
Ricardo, o Sr. Ricardo Luiz Lima de Souza, atleta profissional de futebol 
do time Capital Clube (DF), e o Sr. Anderson Penna Fernandes Ventura, 
atleta profissional do Bangu Atlético Clube. O edil alertou o Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer, Sr. Nielsen Krizek, sobre a importância 
de, cada vez mais, se incentivar a prática esportiva no município, visando 
à formação de profissionais dessa área e, também, de cidadãos de bem, 
bem como cobrou do setor privado o incentivo aos desportistas que tão 
bem representavam Guapimirim pelo mundo. O ver. César do Modelo, 
com a licença do Sr. Presidente, registrou que o Sr. Rodrigo, que foi 
professor de uma Academia em Parada Modelo, estava dando aulas para 
militares em Dubai, nos Emirados Árabes, e que o trabalho dessas 
pessoas que destacam Guapimirim internacionalmente deveria, sim, ser 
reconhecido. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 
Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através do 
Ofício GP nº052/2019, para votação do Projeto de Lei 1379/19, 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.o1379/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

transposição de recursos. 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.o1378/19, de autoria do Poder 
Executivo, que altera a redação dos artigos 3° e 5° da Lei nº 985 de 21 

de julho de 2017 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, pedido de urgência feito pelo Poder 



Executivo, através do Ofício GP nº053/2019, para votação do Projeto de 
Lei 1381/19, 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.o1381/19, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a Provisão de Benefício Eventual – do Programa Aluguel 

Social – no âmbito da Política Pública de Assistência Social e dá outras 

providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Projeto de Resolução n.o760/19, de autoria da Mesa Diretora, 
que dá nova redação ao Artigo 131, caput, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Guapimirim, e dá outras providências. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimentos n.o008/19 (Moção de Aplausos para os Srs. Ricardo 
Loves da Luz e Rômulo Loves da Luz), n.o009/19 (Moção de Aplausos 
para o Sr. Juliano Moreira de Sá) e n.o010/19 (Moção de Aplausos para o 
Sr. Mesac Cezário do Nascimento), todos de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves. 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 10h do dia nove de abril próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram dezenove horas e cinquenta e sete minutos. Nada mais 
tendo a registrar, eu, André de Azeredo Dias, __________________, 
Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais Vereadores. 


