
Ata da 25ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 5 de setembro de 2017. 

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia cinco de setembro de dois 
mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Quinta 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 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 1256/17, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o 

quadriênio 2018/2021 e dá outras providencias; n.o 1257/17, de autoria 
do ver. Paulo César da Rocha, que denomina de rua Orlanda Augusta 

Martins, a atual Rua 12, loteamento Parque Santa Filomena, 

localizada no bairro Parada Ideal - Guapimirim/RJ; 
REQUERIMENTOS: n.o 040/17, de autoria do ver. Paulo César da 
Rocha (Moção de Aplausos para o sr. Rossian de Oliveira Tarzinato); 
n.o041/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção 
de Aplausos para a Sr.ª. Joelma da Gama); n.o042/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para a sr.ª. 
Marly Cardoso Vieira); n.o043/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para a sr.ª. Neuza Costa Da 
Silva); INDICAÇÕES: n.os 674, 675 e 676/17, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha; n.os 677, 678 e 679/17, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva; n.os 680 e 681/17, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 682, 683 e 684/17, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 685, 686 e 687/17, de autoria 
do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 688, 689 e 690/17, de autoria da 
ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 691, 692 e 693/17, de autoria do 
ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 694, 695 e 696/17, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.os 697 e 698/17, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou a Secretaria Municipal de 
Ação Social pelo programa “Prefeitura em Ação”, realizado no último 
sábado (2/9), que teve mais de dois mil e quinhentos participantes e 
realizou ao menos oito mil quatrocentos e noventa e um atendimentos, 
dentre os quais se destacaram o de saúde mental (216), Defensoria 
Pública (213), saúde bucal (205), enfermagem (211), agricultura (423), 
DETRAN (78), fisioterapia (113), e “Seja Digital” (4.251). O edil, 



igualmente, parabenizou todas as secretarias e órgãos envolvidos, e ao 
Presidente Pitter pelas moções de aplausos que concederia às servidoras 
municipais Joelma da Gama (enfermeira chefe do PSF do Vale das 
Pedrinhas), Marly Cardoso Vieira (Coordenadora da Unidade Básica de 
Saúde do bairro Vila Olímpia) e Neuza Costa Da Silva (Coordenadora 
da Unidade Básica de Saúde da Rua 11 do bairro Vale das Pedrinhas), e 
registrou a presença, também, da Sr.ª Francine Cardoso, Coordenadora 
da Atenção Básica, que, da mesma forma, já fora homenageada nesta 
Casa. A seguir, parabenizou o Sr. Presidente pela indicação 679/17, 
para que o Poder Executivo remetesse a esta Casa Legislativa um 
Projeto de Lei que atualizasse a planta genérica de valores, revendo os 
cálculos atuais. Terminando, parabenizou a Secretaria Municipal de 
Educação pelo evento realizado na última sexta-feira, o projeto 
‘Educação Infantil: Encantando Guapimirim através da Literatura’. 
Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) 
agradeceu a presença de servidores da Saúde, e parabenizou o Sr. 
Presidente e o ver. Osvaldo pelas moções de aplausos que lhes 
concederiam. Parabenizou, também, o Sr. Presidente pela indicação 
679/17, afirmando que tal iniciativa acabaria com a polêmica 
envolvendo aos valores do IPTU e que o povo ficaria satisfeito. Após, 
solicitou que o Requerimento 040/17, de sua autoria, fosse votado em 
regime de urgência nesta sessão, e ressaltou que esta Casa entregava 
Moções de Aplausos não por politicagem, mas por merecimento, como 
no caso do profissional a ser agraciado por esta. O Sr. Presidente 
ressaltou que, para muitos, uma Moção de aplausos era um mero ato 
político, quando, na verdade, principalmente para o agraciado, se 
tratava de um ato de reconhecimento do empenho e dedicação do 
mesmo no exercício de sua função. Com a palavra, o ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou todas as secretarias 
municipais envolvidas no programa “Prefeitura em Ação”, coordenado 
pela Secretaria de Ação Social, bem como a Secretaria Municipal de 
Educação pelo projeto ‘Educação Infantil: Encantando Guapimirim 
através da Literatura’, realizado na última sexta-feira. Parabenizou, 
ainda, o Sr. Presidente pelas Moções de aplausos concedidas às 
servidoras da área da Saúde. O edil afirmou que esta Casa continuaria a 
reconhecer o trabalho daqueles que se empenhavam em fazer o melhor 
pelo município. Disse, também, estar feliz por esta Câmara cumprir o 
seu papel fiscalizador e pelo retorno dado pelo Prefeito Municipal. 
Concluindo, parabenizou o Sr. Presidente pela indicação 679/17, 
afirmando que os novos cálculos do IPTU deveriam ser feitos com 
muita atenção e cautela, a fim de que não se gerassem mais polêmicas. 
Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) 
agradeceu a presença de todos, destacando a de candidatos a vereador 
de Guapimirim que concorreram na última eleição: “Cabeludo”, Marli, 
“Adriano do Som”, e do ex-Prefeito de Guapimirim Ailton Vivas. 
Frisou, ainda, a presença do Dr. Pedro, seu advogado, cujo 



conhecimento na área do direito eleitoral, segundo ele, lhe permitiu 
assumir uma cadeira nesta Câmara. Concluindo, parabenizou o Sr. 
Presidente, o ver. Osvaldo e o ver. César do Modelo pelas Moções que 
estavam dando aos profissionais da Saúde. Com a palavra, o Sr. 
Presidente pediu que os Requerimentos 041, 042 e 043/17, todos de 
sua autoria, fossem incluídos na Ordem do Dia em regime de Urgência. 
A seguir, discorreu sobre sua indicação 679/17, para que o Poder 
Executivo remetesse a esta Casa Legislativa um Projeto de Lei que 
atualizasse a planta genérica de valores, revendo os cálculos atuais, e 
que esses reajustes fossem feitos de maneira moderada, não 
ultrapassando o limite no aumento de dez por cento ao ano, conforme 
dispunha o parágrafo 3º do artigo 152 da Lei Complementar 006 de 22 
de dezembro de 2009, de maneira que não houvesse um valor venal 
inadequado e prejudicial ao orçamento do contribuinte. O parlamentar 
destacou que o município precisava se adequar com relação à captação 
de receitas próprias, tornando-se independente dos royalties do petróleo, 
mas que o povo não poderia absorver essa responsabilidade, e que 
houve um grande abandono da qualidade da arrecadação de tributos, 
com uma não observância do que determinava a legislação de 2002. O 
edil deixou claro não ter passado por esta Casa, recentemente, qualquer 
lei relativa à cobrança de IPTU, como vinham espalhando aqueles que 
ele denominava como “anjos da carniça”. Disse, ainda, que o município 
precisava evoluir, que o mesmo não passava por período de campanha 
política, e que aquele era o momento de esquecer quem era oposição, 
direita ou esquerda, quem era centro ou moderado, e de unir forças e 
fazer a cidade se desenvolver. Explicou, também, que a iniciativa deste 
tipo de lei era exclusivamente do Poder Executivo, e que seria cômodo 
para a Câmara entrar com uma ação popular ou mandando de segurança 
coletivo, mas que isso seria apenas “jogar mais gasolina no fogo”, 
prejudicando ainda mais a população. Declarou que o objetivo desta 
Casa é que o Executivo apresentasse um Projeto de Lei adequado, que 
seria analisado pelas Comissões, para que possa ser repassado à 
população um valor que ela pudesse pagar. Disse, também, que a 
iniciativa da indicação não fora somente dele, mas de todos os seus 
pares, que, como ele, estavam preocupados com a situação gerada. Por 
fim, afirmou que não importava se quem errou foram os antigos 
administradores, e que os atuais representantes do Executivo e do 
Legislativo iriam assumir a responsabilidade de resolver tanto os 
problemas antigos como os atuais, sem se omitirem. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 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 segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei 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. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Requerimento 
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”). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o 036/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Moção de Aplausos para a Sr.ª Francine Cardoso). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o038/17, de autoria do vereador Nelcir do Amorim 
Alves (Moção de Aplausos para o Deputado Federal Marcelo Delaroli). 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o039/17, de autoria do vereador Nelcir do Amorim 
Alves (Moção de Aplausos para o Advogado Dr. Pedro Ricardo 
Ferreira Queiroz da Silva). 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 treze de setembro próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram onze horas e dez 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. 


