
Ata da 21ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 8 de agosto de 2017. 

Às dez horas e vinte e três minutos do dia oito de agosto de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Vigésima Primeira Sessão Ordinária no Segundo 
Período do Vigésimo Quinto Ano Legislativo da Câmara Municipal de 
Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal 
de Guapimirim, o sr. Presidente convidou o vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves a assumir a função de Segundo Secretário, e lhe pediu que 
fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de 
Claudio Vicente Vilar, Nelcir do Amorim Alves e Osvaldo São Pedro 
Pereira. 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.o 1247/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que obriga os estabelecimentos públicos e privados no 
município de Guapimirim a inserirem nas placas de atendimento 
prioritário o símbolo mundial do autismo, e dá outras providências; 
REQUERIMENTOS: n.o028/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para a empresa LIMPPAR - Líbano 
Serviços de Limpeza Urbana, Construção Civil Ltda, na pessoa do Sr. 
Edson Leal de Carvalho); n.o029/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para o sr. João Carlos da Silva, 
Coordenador de Transporte Escolar); INDICAÇÕES: n.os 570/17, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 571 e 572/17, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 573, 574 e 575/17, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 576, 577 e 578/17, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 579, 580 e 
581/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 582, 583 e 
584/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; COMUNICADOS: 
n.o CM075573, CM156685 e CM162146/2017, do Ministério da 
Educação. Dando continuidade, o Senhor Presidente passou a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha 
(César do Modelo) parabenizou toda a equipe do SAMU que seria 
homenageada com Moções de Aplausos de autoria do Sr. Presidente e 
ao artista plástico local Orion Canto, que transformou a caixa d’água do 
quartel do Batalhão de Operações Especiais (Bope) em uma réplica do 
“caveirão”. Tratou, a seguir, da necessidade de reparos na vias dos 
bairros Horto e Parque Santa Eugênia. Com a palavra, o ver. André de 
Azeredo Dias (André Azeredo) parabenizou o Sr. Presidente pelas 
Moções que concederia à equipe do SAMU, que havia passado por 
muitas dificuldades na gestão passada, mas que, atualmente, estava 
recebendo a estrutura necessária do Executivo para desempenhar seu 



trabalho. Parabenizou, igualmente, ao Sr. Orion Canto pelo belo 
trabalho artístico realizado no quartel do BOPE, e à vereadora 
Alessandra Lopes, que foi quem o indicou para fazê-lo. O Sr. 
Presidente também exaltou a iniciativa da vereadora Alessandra Lopes.  
Com a palavra, a vereadora Alessandra Lopes de Souza (Alessandra 
Lopes) parabenizou o Sr. Orion Canto, e destacou a exposição positiva 
que seu trabalho trazia para Guapimirim, já que o mesmo havia sido 
matéria do jornal Extra e dos noticiários Bom Dia Rio e RJTV, da Rede 
Globo. A vereadora fez também elogios ao trabalho do SAMU, 
felicitando seus componentes pela homenagem que receberiam. Com a 
palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou a 
equipe do SAMU, e sublinhou as palavras do ver. André Azeredo no 
que dizia respeito à estrutura dada ao serviço pelo Governo atual, o que 
não ocorrera no anterior. Parabenizou, ainda, o Sr. Orion Canto e a 
vereadora Alessandra pela boa exposição que estavam provendo para o 
município, sendo esta a segunda vez na semana em que Guapimirim 
fora bem visto fora de seus limites, sendo a primeira com relação à 
Saúde. Após, informou que estava aguardando resposta de ofício 
enviado à Secretaria Municipal de Educação para esta informasse 
acerca da creche da Iconha, cuja obra havia sido paralisada e já estava 
sendo invadida, enquanto as crianças estavam ficando na antiga 
FAETEC, num galpão sem estrutura e inadequado. Em aparte, o ver. 
André Azeredo informou que, segundo o Ministro da Educação, com 
quem esteve e tratou do assunto em sua última viagem à Brasília, uma 
equipe seria enviada para avaliar e dar continuidade à obra da creche da 
Iconha. Concluindo, o ver. Leleco agradeceu ao ver. André pela 
informação. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou e exaltou o 
trabalho do SAMU, que seguia padrões internacionais e merecia todo 
reconhecimento pelo atendimento de altíssimo qualidade que prestava. 
Parabenizou, ainda, o Prefeito Zelito Tringuelê por suas atitudes frente 
ao município, o qual assumiu em situação muito difícil, desestruturado, 
endividado e abandonado, sendo, por exemplo, necessário não só 
reparar as ruas, mas sim repavimentá-las, na maioria dos casos, como o 
que vinha sendo feito no bairro Caneca Fina. O edil disse entender a 
pressa que os munícipes tinham para ver os problemas de suas ruas 
resolvidos, mas explicou que a administração pública tinha que seguir o 
rito legal que visava garantir o melhor serviço pelo menor preço, o que, 
geralmente, prejudicava a celeridade das ações. A seguir, afirmou que a 
Secretária Municipal de Educação, Sr.ª Cecília, estava empenhada 
frente à pasta, sendo satisfatórios os resultados obtidos em pouco 
tempo, segundo sua avaliação após vistorias que ele vinha realizando 
nas unidades de ensino. Parabenizou o Prefeito também pelo “pulso 
firme” que vinha tendo, não sucumbindo às investidas de 
“aproveitadores do caos”, mas continuando a trabalhar por soluções, 
como na questão do IPTU, por exemplo, e pelo desenvolvimento e 
avanço do município, apesar da crise e da perda nos royalties, 



diferentemente de outros municípios e do Estado, que não conseguiam 
nem mesmo manter o salário de seus servidores em dia. Terminando, 
discorreu sobre o Projeto de Lei 1247, de sua autoria, que “obriga os 
estabelecimentos públicos e privados no município de Guapimirim a 
inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do 
autismo”, cujo objetivo era o de garantir o direito das pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista de serem tratadas como portadoras de 
deficiência. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 
Em pauta, Projeto de Lei n.o 1240/17, de autoria do Poder Executivo, 
que estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento de 
ônibus e micro-ônibus de excursão e outros eventos, provindo de outros 
municípios, e adota providencias correlatas. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 

1241/17, de autoria do Poder Executivo, que modifica o termo do 
artigo 2º, alínea “a” da Lei nº 933/17, que dispõe sobre os órgãos da 
Administração Municipal – passando a ser denominada: Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 

1242/17, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho 
Municipal da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho e 
Renda de Guapimirim, bem como o Fundo Municipal de Indústria, 
Comércio, Trabalho e Renda e dá outras providência. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 

1243/17, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho 
Municipal de Economia Solidária, bem como o Fundo Municipal de 
Economia Solidária e dá outras providências. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 

1244/17, de autoria do Poder Executivo, que institui e inclui no 
calendário oficial do Município de Guapimirim o dia 11 de agosto 
como “o Dia Municipal da Juventude de Guapimirim. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 

1245/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, que dispõe sobre a 
presença de um técnico em enfermagem nas escolas municipais e dá 
outras providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 
o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1246/17, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre o Sistema Único da Assistência Social do 
Município de Guapimirim e dá outras providencias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Requerimento 
n.o027/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva 



(Moções de Aplausos para toda equipe do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). 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 dezesseis de agosto próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram dez horas e cinqüenta e nove 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. 


