
Ata da 24ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 30 de agosto de 2017. 

Às dezenove horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de agosto de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Quarta 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 os 
vereadores André de Azeredo Dias e Alex Rodrigues Gonçalves a 
assumirem, respectivamente, as funções de Primeiro e Segundo 
Secretários, e pediu a este que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se as ausências de Nelcir do Amorim Alves e 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: OFICIOS: s/nº, do Poder Executivo (solicita 
urgência para o Projeto de Lei nº1254/17); n.o 202/17, do Poder 
Executivo (solicita urgência para o Projeto de Lei nº1253/17); 
PROJETOS DE LEIS: n.o 1254/17, de autoria do Poder Executivo, que 
altera os anexos I e II da Lei 933, de 7 de fevereiro de 2017; n.o 

1255/17, de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza, que 
dispõe sobre o Programa “de olho no vencimento”, a ser implantado 

por adesão em todo o comércio varejista do município de Guapimirim; 
REQUERIMENTOS: n.o 033/17, de autoria da vereadora Alessandra 
Lopes de Souza (Moção de Aplausos para o artista plástico Orion 
Canto); n.o034/17, de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza 
(Moções de Aplausos para agentes da PMERJ); n.o035/17, de autoria da 
vereadora Alessandra Lopes de Souza (para que seja oficiado ao 
Senhor prefeito Municipal, solicitando que determine às Secretarias 
Municipais de Obras e Serviços Públicos e da Casa Civil a tomar 
providências no sentido de fazer cumprir o que determina a Lei 
municipal 950/17 – “pé na faixa, pé no freio”); n.o 036/17, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para a Sr.ª 
Francine Cardoso); n.o037/17, de autoria do vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para a Sr.ª Thatiane Muniz de Souza – 
Cabo PM, RG:91013); n.o038/17, de autoria do vereador Nelcir do 
Amorim Alves (Moção de Aplausos para o Deputado Federal Marcelo 
Delaroli); n.o039/17, de autoria do vereador Nelcir do Amorim Alves 
(Moção de Aplausos para o Advogado Dr. Pedro Ricardo Ferreira 
Queiroz da Silva); INDICAÇÕES: n.os 638, 639, 640, 641 e 642/17, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 643, 644, 645, 646 e 
647/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 648, 649, 650 e 
651/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 652, 653, 



654 e 655/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 656, 657 e 
663/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 658, 659, 
660, 661 e 662/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 
664, 665, 666, 667 e 668/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva; n.os 669, 670, 671, 672 e 673/17, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo 
César da Rocha (César do Modelo) parabenizou o Sr. Orion Canto 
por suas realizações artísticas; agradeceu às forças policiais, cuja 
atuação vinha proporcionando a diminuição da criminalidade em 
Guapimirim; parabenizou a vereadora Alessandra, que homenagearia 
com Moções de Aplausos o artista Orion Canto e agentes de segurança 
pública do Estado; e lamentou a morte de um amigo seu, apesar de todo 
o esforço da equipe médica do hospital do município, cujo atendimento 
muito foi elogiado por familiares e pessoas que acompanharam o caso, 
em especial a dedicação de um dos enfermeiros que, em momento 
algum, desistiu do paciente. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou a vereadora Alessandra pelas 
Moções de Aplausos com que homenagearia o artista Orion Canto e 
policiais militares do Rio de Janeiro, ressaltando que estes vinham 
sendo massacrados em prol da segurança pública e que, por isso, 
mereciam o carinho, apoio, respeito e consideração da população. 
Frisou, ainda, que a parceria entre as forças de segurança do Estado e o 
Município vinha conseguindo reduzir os índices de criminalidade em 
Guapimirim. O Sr. Presidente registrou a presença do Pr. Ricardo, 
Vice-Prefeito Municipal de Guapimirim, e do Sr. Darcizinho. Após, 
afirmou que o Prefeito Zelito Tringuelê era um dos mais 
comprometidos com a segurança pública, entendendo que esta também 
deveria ser responsabilidade do município. O edil frisou que, além de o 
mesmo ter criado a Secretaria Municipal de Segurança Pública, fez uma 
parceria diferenciada com as forças de segurança estaduais que deveria 
ser tomada como exemplo para os demais municípios. Com a palavra, 
o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) parabenizou o Sr. Orion Canto 
por todos os seus trabalhos artísticos realizados, bem como os agentes 
de segurança pública presentes, lamentando que estes, muitas vezes, 
eram duramente criticados pela população, com também acontece com 
a classe política. Com a palavra, a ver. Alessandra Lopes de Souza 
(Alessandra Lopes) pediu que os Requerimentos 033 e 034/17, ambos 
de sua autoria, fossem votados em regime de urgência. Com a palavra, 
o ver. André de Azeredo Dias (André Azeredo) se disse feliz e 
honrado por participar da homenagem que seria feita aos seus colegas 
policiais, parabenizando a vereadora Alessandra pela iniciativa. O 
parlamentar agradeceu a presença do Tenente-Coronel Ranulpho Souza 
Brandão Filho, dizendo feliz, também, por saber que ele esta no 
comando do 34° Batalhão da Polícia Militar em Magé, e do Coronel 
Carlos Eduardo Sarmento da Costa, Comandante do Batalhão de 



Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro, o BOPE. Comentou ainda que, como disse o ver. Magal, os 
policiais eram, por vezes, muito criticados pelas pessoas, que o faziam 
sem que tivessem noção do que estes agentes de segurança passavam, 
arriscando suas vidas 24h por dia em defesa da população de bem, 
sendo obrigados a tomarem decisões rápidas em situações complicadas, 
fazendo, recorrentemente, o trabalho de “enxugar gelo”. Disse, 
terminando, não entender o que levava uma pessoa a querer ser policial, 
tendo em vista todas as dificuldades da profissão, a não ser o amor pelo 
que se fazia. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves 
(Leleco) pediu que o Requerimento 037/17, de sua autoria, fosse votado 
em regime de urgência. Parabenizou, ainda, a vereadora Alessandra 
pelas homenagens que prestaria naquele dia, e concordou que os 
policiais eram duramente criticados, sem razão para isso. Parabenizou, 
também, o artista Orion Canto por seus trabalhos, e o vereador César do 
Modelo por sua narrativa com relação ao empenho dos servidores do 
hospital municipal para salvar vidas. Concluindo, convidou a todos para 
o programa “Prefeitura em Ação”, do Governo Municipal de 
Guapimirim, que ocorreria na manhã do próximo sábado (2/9), na Praça 
Paulo Terra. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que a 
Prefeitura de Guapimirim, na próxima sexta-feira (1/9), das 9h às 14h, 
na Praça Paulo Terra, estaria promovendo o projeto ‘Educação Infantil: 
Encantando Guapimirim através da Literatura’, convidando a todos para 
o evento. A seguir, parabenizou a vereadora Alessandra pelas Moções 
de Aplausos que concederia naquele dia, e concordou com o ver. André, 
afirmando que ser policial era “coisa de maluco”. O edil criticou a 
forma como a mídia “massacrava” as forças de segurança pública, 
transformando-as em inimigas da sociedade, quando, na verdade, 
ninguém seria capaz de sobreviver sem elas. Declarou, ainda, lamentar 
que, igualmente, no município, muitas pessoas iam às reuniões e 
audiências públicas para levantar assuntos políticos e fazer oposição ao 
atual governo, ao invés de tratarem dos importantes assuntos para os 
quais as reuniões eram destinadas, como aconteceu com a do PPA. 
Falou, ainda, que a sociedade estava dividida, com um lado tentando 
destruir o outro, quando, de fato, teria de haver uma coesão naquele 
momento difícil pelo qual o país passava, como o que aconteceu na área 
da segurança pública entre o município de Guapimirim e o Estado do 
Rio de Janeiro. O edil sugeriu que os outros segmentos fizessem o 
mesmo, sem fazer pré-julgamentos, mas, sim, uma análise profunda de 
cada caso, para, depois, opinar e/ou agir. Convocou, também, a 
população para participar das reuniões da Câmara Itinerante, bem como 
do projeto “Prefeitura no seu bairro”, levando suas dúvidas, opiniões, 
críticas e, principalmente, sugestões relativas às necessidades de seu 
bairro, deixando de lado a politicagem, e não agindo como os que ele 
denominava “anjos do caos”. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pela vereadora 



Alessandra Lopes de Souza para votação dos Requerimentos n.os033 e 
034/17, ambos de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, pedido de urgência feito pelo vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves para votação do Requerimento n.o037/17, de sua autoria. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo para votação do Projeto de Lei 
n.o1254/17, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo para votação do 
Projeto de Lei n.o1253/17, 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.o 1254/17, de autoria do 
Poder Executivo, que altera os anexos I e II da Lei 933, de 7 de 

fevereiro de 2017. 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.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 providência. 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.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. 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 

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 segunda 
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 segunda 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 segunda 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 segunda 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o033/17, de autoria da vereadora 
Alessandra Lopes de Souza (Moção de Aplausos para o artista plástico 
Orion Canto). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o034/17, de autoria da vereadora Alessandra 
Lopes de Souza (Moções de Aplausos para agentes da PMERJ). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o037/17, de autoria do vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para a Sr.ª Thatiane Muniz de Souza – 
Cabo PM, RG:91013). Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Findada a Ordem do Dia, fez-se um minuto de silêncio em 
memória dos cem policiais mortos no Estado do Rio de Janeiro naquele 
ano. 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 cinco de setembro próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram vinte horas e quarenta e quatro 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. 



 


