
Ata da 25ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 18 de setembro de 2018. 

Às dez horas e quarenta e nove minutos do dia dezoito de setembro de 
dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Quinta Sessão Ordinária no 

Segundo Período do Vigésimo Sexto Ano Legislativo da Câmara 

Municipal de Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional brasileiro 
e municipal de Guapimirim, o senhor Presidente pediu ao Segundo 
Secretário que fizesse a chamada dos Senhores 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: PROJETO DE LEI: n.o 1338/18, de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves, que institui no Calendário Oficial do Município de 

Guapimirim a “Semana Municipal de Prevenção e Conscientização 

contra a violência e maus tratos às Pessoas com Deficiência" e dá outras 

providências; REQUERIMENTOS: n.o 31/18, de autoria do ver. André 
de Azeredo Dias (Moção de Aplausos para o Clube dos Cavaleiros e 
Amazonas de Guapimirim); n.o 32/18, de autoria do ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Moção de Aplausos para a Professora Stéphanie dos 
Santos Moreira); n.o 33/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva (Moção de Aplausos para o Sr. Jocelito Pereira de Oliveira, 
Prefeito de Guapimirim); n.o 34/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Srª.  Lucimar Simas da Silva 
Tito, Secretária Municipal de Fazenda); INDICAÇÕES: n.os 587, 588 e 
589/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 590, 591 e 
592/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 593, 594 e 
595/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 596, 597 e 
598/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 599 e 
600/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves. n.os 601, 602 e 
603/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 604, 605 e 
606/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar. Após a leitura, o Sr. 
Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, 
o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o Sr. Prefeito e a 
Secretária Municipal de Fazenda, bem como toda sua equipe, por terem 
tirado o Município do CAUC. O edil agradeceu a presença de demais 
Secretários Municipais e do ex-vereador Osvaldo Vivas. Com a palavra, 
o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) também 
parabenizou o Prefeito Zelito Tringuelê, a Secretária Municipal de 
Fazenda, bem como toda sua equipe, pelo feito, que, segundo ele, traria 
boas novidades para Guapimirim. O vereador parabenizou, igualmente, o 
ver. Halter Pitter pelas homenagens que prestaria naquele dia por meio de 
Moções de Aplausos. Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias 
(André Azeredo) parabenizou o Sr. Presidente pelas Moções que 
concederia naquele dia, e o Sr. Prefeito pela sua brilhante atuação frente 



ao Executivo, destacando a importância de o município sair do CAUC, 
algo alcançado por apenas dez municípios em todo o Estado do Rio de 
Janeiro, e que facilitaria a transferência de recursos da União para o 
município. O parlamentar frisou, ainda, o importante incentivo que seria 
dado aos microcervejeiros de Guapimirim através do Projeto de Lei 
1336/18, o que demonstrava, mais uma vez, a visão empreendedora do 
Prefeito Municipal, visto que tal ação geraria empregos e fomentaria o 
turismo local, pois Guapimirim fazia parte da Rota Cervejeira do Estado 
do Rio de Janeiro. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves 
também parabenizou o Prefeito Municipal pela sua gestão e pela escolha 
de seu secretariado, em especial a escolha da Secretária de Fazenda. O 
edil agradeceu a todos os secretários e servidores municipais, e declarou 
ter esperança de que muitos benefícios seriam trazidos para Guapimirim 
após este ter saído do CAUC. Com a palavra, o Sr. Presidente discorreu 
sobre a importância do Projeto de Lei 1336/18, visto que Guapimirim 
também era conhecido pela sua atividade cervejeira, de modo que o 
proposto incentivo fiscal às microcervejarias artesanais fomentaria outras 
áreas, como o turismo, por exemplo, e ajudaria na geração de empregos. 
Após, justificou ter requerido Moções de Aplausos ao Prefeito de 
Guapimirim e à Secretária Municipal de Fazenda, ressaltando que muitos 
secretários passaram pela pasta sem terem conseguido tirar o município 
do CAUC, cuja pendência impede estados e municípios de receberem 
recursos federais, incluindo Guapimirim em um seleto grupo de 
municípios do Estado do Rio de Janeiro que estavam em dia, o que, 
certamente, facilitaria o trabalho das secretarias municipais, pois algumas 
trabalharam com orçamento reduzido ou sem orçamento em 2017. 
Concluindo, solicitou que os Requerimentos 33 e 34/18 fossem incluídos 
na Ordem do Dia desta sessão em regime de urgência. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo ver. Halter Pitter dos Santos da Silva para votação 
dos Requerimentos 33 e 34/18, 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, por meio do Ofício 138/18, para apreciação do Projeto de Lei 
1336/18, 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 1336/18, de autoria do Poder Executivo, que 
autoriza o Poder Público Municipal a conceder incentivo fiscal as 

microcervejarias artesanais do Município de Guapimirim. 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 

1337/18, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, que institui no 

âmbito do município de Guapimirim, a primeira semana do mês de 

setembro, como a semana da conscientização cívica, cultural e política, 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 1334/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves, que institui a Semana Municipal de 



Prevenção e Combate a Microcefalia 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, 
Requerimento n.o 33/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva (Moção de Aplausos para o Sr. Jocelito Pereira de Oliveira, 
Prefeito de Guapimirim). Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o 34/18, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Srª. Lucimar 
Simas da Silva Tito, Secretária Municipal de Fazenda). 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 vinte e seis de 
setembro próximo vindouro, e encerrou esta quando onze horas e vinte e 
oito 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. 
  



 


