
Ata da 22ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 16 de agosto de 2017. 

Às dezenove horas e vinte e oito minutos do dia dezesseis de agosto de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Segunda 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 pediu ao 
Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se as ausências de Osvaldo São Pedro Pereira e Paulo César 
da Rocha. 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: 
PROJETOS DE LEIS: n.o 1248/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente 
Vilar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de separação do lixo nas 
instituições de ensino no município de Guapimirim; n.o 1249/17, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, que institui a Semana Municipal 
de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil, realizada do 
dia 08 a 14 de outubro de cada ano, e dá outras providências; n.o 

1250/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que dispõe 
sobre a implantação de placas indicativas de pontos turísticos; n.o 

1251/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que cria 
o programa “Empresa Amiga da Educação” no âmbito do município 
de Guapimirim; PROJETO DE RESOLUÇÃO: n.o743/17, de autoria da 
Mesa Diretora, por meio do qual fica prorrogado pelo prazo de 90 
(noventa) dias os trabalhos que trata a Resolução nº719 de 24 de maio 
de 2017, que “constitui Comissão Especial de Inquérito, para apurar 
as irregularidades na empresa Viação Paraíso Verde Ltda-ME”; 
REQUERIMENTOS: n.o030/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para os Instrutores da Guarda 
Municipal do Rio de Janeiro – GMRIO); n.o031/17, de autoria da 
Comissão Especial de Inquérito instituída pela Resolução nº719/17 
com a finalidade de apurar as irregularidades da Empresa Viação 
Paraíso Verde (prorrogação por mais noventa dias, para conclusão dos 
trabalhos); INDICAÇÕES: n.os 585, 586, 587, 588 e 589/17, de autoria 
do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 590, 591, 592, 593 e 594/17, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 595, 596, 597, 598 e 
599/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 600, 
601, 602, 603 e 604/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 

605, 606, 607, 608 e 609/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim 
Alves; n.os 610, 611, 612, 613 e 614/17, de autoria do ver. Paulo César 
da Rocha. Dando continuidade, o Senhor Presidente passou a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 



Gonçalves (Leleco) discursou sobre sua Indicação nº594/17, para que o 
Poder Executivo viabilizasse estudo para a criação de berçário 
municipal, ou ampliação dos que já existem, na rede municipal. O edil 
explicou que a criação do berçário municipal se fazia necessária tendo 
em vista a grande demanda por este serviço na cidade, e que se tratava 
de um pedido de muitos pais e mães que não tinham onde deixar seus 
filhos enquanto trabalhavam. O Sr. Presidente elogiou a Indicação do 
ver. Leleco, concordando que a oferta de vagas era menor do que a 
procura, e que, por conta disso, muitos pais ficavam impedidos de 
trabalhar. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da 
Laje) solicitou que o Requerimento n.o031/17 e o Projeto de Resolução 
nº743/17 fossem incluídos na Ordem do Dia desta sessão em regime de 
urgência. Com a palavra, o Sr. Presidente discursou acerca do seu 
Projeto de Lei 1251/17, que “cria o programa Empresa Amiga da 
Educação no âmbito do município de Guapimirim”, cujo objetivo era o 
de tornar possível que todos os setores da sociedade entendessem sua 
responsabilidade e participassem do processo educativo das crianças, 
não deixando somente a cargo do Município essa tarefa. Comentou 
ainda sobre seu Projeto de Lei 1247/17, 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”, explicando que a Lei Federal nº 
12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dispondo no § 2º de seu 
Artigo 1º que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista era 
considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, 
fazendo-se, por isso, necessária a inclusão do símbolo em todas as 
placas, sinalizações ou indicativos de prioridade, para garantir o direito 
ao atendimento prioritário da pessoa autista da mesma maneira que para 
qualquer outra pessoa com deficiência. Terminado o Expediente, deu-se 
início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo 
ver. Nelcir do Amorim Alves para votação do Requerimento n.o031/17 
e do Projeto de Resolução nº743/17. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 
Em pauta, Requerimento n.o31/17, de autoria da Comissão Especial 
de Inquérito instituída pela Resolução nº719/17 com a finalidade de 
apurar as irregularidades da Empresa Viação Paraíso Verde. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Resolução n.o743/17, de autoria da Mesa Diretora, por meio do qual 
“fica prorrogado pelo prazo de 90 (noventa) dias os trabalhos que trata 
a Resolução nº719 de 24 de maio de 2017, que constitui Comissão 
Especial de Inquérito, para apurar as irregularidades na empresa 
Viação Paraíso Verde Ltda-ME”. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. 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 segunda 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 segunda 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 segunda 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 segunda 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 segunda 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 segunda 
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 segunda discussão. Em pauta, 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 providência. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Requerimento 
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). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 



Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o029/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para o Sr. João Carlos da Silva, 
Coordenador de Transporte Escolar). 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 audiência 
pública da Câmara Itinerante, que seria realizada na Loja Maçônica 
Ariosvaldo Batista da Silva, às 19h do dia dezoito próximo, e para a 
próxima sessão ordinária que seria realizada às 10h do dia vinte e dois 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram vinte horas e cinco 
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. 


