
Ata da 23ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 22 de agosto de 2017. 

Às dez horas e trinta e um minutos do dia vinte e dois de agosto de dois 
mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Terceira 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 agradeceu a 
presença do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarca 
de Guapimirim Rubens Soares Sá Viana Júnior, a quem convidou para 
que tomasse lugar na mesa, e 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 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 1252/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, que 
dispõe sobre a instalação de semáforos sonoros para auxiliar a 

travessia de pessoa com deficiência visual e de pessoa com baixa visão 

e mobilidade reduzida em vias do município; n.o 1253/17, de autoria do 
Poder Executivo, que institui Programa de Recuperação Fiscal 

(REFIS/2017) destinado a promover a regularização de tributos 

devidos ao município de Guapimirim, constituído em dívidas tributárias 

e não tributárias inscritas ou não em dívida ativa, ajuizada ou a 

ajuizar, ou em discussão em esfera administrativa do município de 

Guapimirim, e dá outras providências; REQUERIMENTO: n.o032/17, 
de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para 
funcionários do Hospital Municipal José Rabello de Mello, a saber: 
Diretora do Hospital - Luciana Brisson; Diretor Médico - Daniel Heidi 
Kitamura; Diretor Enfermagem - Eduardo Fernandes da Silva; 
Supervisores - Aline Tardelli Cardoso, Elson Tardelli Cardoso, Ernesto 
Valentin, Leonardo Peixoto Vieira e Lilian Paraguaia da Silva; 
Responsável pelo Transporte - Nelson Ramos; Coordenador de 
Limpeza - Ivanilton Macieira); INDICAÇÕES: n.os 615, 616 e 634/17, 
de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 617, 618 e 619/17, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 620, 621 e 
622/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 623, 624 e 
625/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 626, 627 e 
628/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 629, 630 e 
631/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 632 e 
633/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 635, 636 e 
637/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente passou a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) 



agradeceu a presença do Dr. Rubens Soares Sá Viana Júnior, 
ressaltando a importância de seu trabalho para o município; 
parabenizou os servidores do Hospital local pelo bom trabalho que 
vinham realizando e pelas moções de aplausos que receberiam, 
propostas pelo ver. Nelcir da Laje; e destacou, também, a presença do 
Sr. Cristóvão, ex-vereador de Cachoeiras de Macacu. Com a palavra, o 
ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) comentou que já 
estava em seu quarto mandato de vereador, e que, nesse período, 
acompanhou o brilhante trabalho do Dr. Rubens, destacando o realizado 
nas últimas eleições, garantindo que o pleito transcorresse de forma 
limpa. O edil afirmou que a ida do magistrado para outro município era 
uma grande perda para Guapimirim. A seguir, parabenizou os 
servidores do hospital municipal, pois, apesar dos problemas que a 
Saúde vinha enfrentando por todo o país, eles estavam realizando um 
excelente trabalho, muitas vezes criticado pelos munícipes, mas 
elogiado pelos de fora. O vereador agradeceu também a presença do Sr. 
Cristóvão, ex-vereador de Cachoeiras de Macacu. Com a palavra, o 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou o Dr. 
Rubens, e lhe desejou que tivesse êxito por onde quer que passasse. Em 
seguida, parabenizou todos os servidores do hospital local, 
principalmente pelo bom atendimento que vinham dando a todos. O 
parlamentar comentou que o Sr. Cristóvão era seu amigo de infância, e 
agradeceu sua presença. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar 
(Magal) requereu, em regime de urgência, que fosse concedida uma 
Moção de Aplausos ao Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 
da Comarca de Guapimirim Rubens Soares Sá Viana Júnior, pelos 
valorosos serviços prestados à comunidade guapimiriense. Após, julgou 
merecidas as moções que seriam dadas a servidores do hospital de 
Guapimirim, e, por fim, deu as boas-vindas ao Sr. Cristóvão. Com a 
palavra, o ver. André de Azeredo Dias (André Azeredo) saudou o 
Dr. Rubens e exaltou o brilhantismo e a maestria dos seus feitos, 
sempre respeitando a independência e a harmonia entre o Judiciário e o 
Legislativo, desejando-lhe felicidades na sua trajetória profissional e 
pessoal. Parabenizou, igualmente, o ver. Nelcir da Laje pelas moções 
propostas para os servidores do Hospital Municipal José Rabello de 
Mello, que vinham demonstrando o comprometimento necessário para a 
condução daquela unidade de saúde. Com a palavra, o ver. Nelcir do 
Amorim Alves (Nelcir da Laje) parabenizou o ver. Magal pela Moção 
de Aplausos requerida para o Dr. Rubens, cuja saída, a seu ver, seria 
uma grande perda para Guapimirim. Depois, pediu a ajuda de seus 
pares que se resolvesse a questão do transporte universitário, vez que os 
ofícios que ele enviara ao Executivo Municipal não haviam sido 
respondidos e os alunos estavam sendo prejudicados. A seguir, solicitou 
que fosse incluído na Ordem do Dia, em regime de urgência, o 
Requerimento nº032/17, por meio do qual concedia MOÇÃO DE 
APLAUSOS, para os servidores do Hospital Municipal José Rabello de 



Mello, pelos relevantes serviços prestados à sociedade Guapimiriense, 
destacando o tratamento humanizado e dedicação oferecidos aos 
pacientes, sejam estes de Guapimirim ou de outras localidades, e, 
também, pelo fato do hospital ter ficado em 1º lugar dentre 52 unidades 
fiscalizadas no Estado do Rio de Janeiro. Discorreu, ainda, sobre a 
Indicação 636/17, sua autoria, na qual sugeria ao Executivo que 
providenciasse, junto ao órgão competente, Berçário Noturno que 
atendesse os filhos dos alunos da EJA (Educação Básica para Jovens e 
Adultos) nos colégios municipais, onde a demanda era maior com as 
mães de filhos pequenos, de modo que estes fossem acolhidos durante o 
tempo de aula, já que muitos pais não tinham onde deixar seus filhos. 
Com a palavra, o Sr. Presidente informou que o Prefeito Zelito 
Tringuelê lhe esclareceu que estava sendo elaborado um novo processo 
licitatório visando à contratação de uma empresa para o transporte 
universitário, e que, em breve, o problema seria resolvido. Após, 
afirmou ser de extrema importância a presença do Excelentíssimo Dr. 
Rubens nesta Casa, enaltecendo sua humildade e competência no 
exercício de suas atribuições e como pessoa, julgando, assim, mais do 
que merecida a Moção de Aplausos proposta pelo ver. Magal. Da 
mesma forma, parabenizou os servidores do hospital local, externando 
sua felicidade em saber que o Dr. Daniel, médico de seu pai, era o 
Diretor-médico daquela unidade. O edil frisou ser de suma importância 
reconhecer o trabalho daqueles servidores que entendiam seu papel na 
estrutura administrativa pública e o desempenhavam com compromisso 
e dedicação, como os que seriam homenageados naquele dia, cuja 
postura proporcionou a Guapimirim obter a única avaliação positiva na 
área da saúde dentre tantos outros municípios do Estado do Rio de 
Janeiro. Por fim, falou sobre o Requerimento 030/17, por meio do qual 
concedia Moção de Aplausos para os Instrutores da Guarda Municipal 
do Rio de Janeiro – GMRIO, por terem ministrado o Curso de 
Capacitação em Procedimento Apuratório para os Agentes da 
Corregedoria Geral do Município de Guapimirim, e para a Srª Tatiana 
Teixeira Mendes Pereira Rodrigues, Inspetora Geral da GMRIO, por 
sempre estar disposta a ajudar, atendendo as demandas e 
proporcionando a parceria da GMRIO com a Secretaria de Segurança, 
Ordem Pública e Defesa Civil do Município de Guapimirim. 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.o032/17. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, Requerimento n.o030/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moções de Aplausos para os Instrutores da Guarda 
Municipal do Rio de Janeiro (GMRIO): Inspetor Corregedor – JOSÉ 
PEDRO FILHO – mat. 631.518-5; Líder Operacional – Agente 
Correcional – LUIZ CLÁUDIO JESUS DA SILVA – mat. 630.608-1; 
Agente Correcional – JULIANA RODRIGUES DA SILVA DE 



SOUZA – mat. 642.367-0; e para a Srª TATIANA TEIXEIRA 
MENDES PEREIRA RODRIGUES, Inspetora Geral da GMRIO). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o032/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves 
(Moção de Aplausos para funcionários do Hospital Municipal José 
Rabello de Mello). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Em pauta, Requerimento Verbal de Moção de Aplausos, em 
regime de urgência, de autoria do ver. Claudio Vicente Villar, para o 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarca de 

Guapimirim Rubens Soares Sá Viana Júnior. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única 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 segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei 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. 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 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. 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 1250/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que 
dispõe sobre a implantação de placas indicativas de pontos turísticos. 
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 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
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 trinta próximo vindouro, e encerrou esta 
quando eram onze horas e vinte e dois 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. 


