
Ata da 30ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 11 de outubro de 2017. 

Às dezenove horas e vinte e três minutos do dia onze de outubro de dois 
mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Trigésima 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 Osvaldo São Pedro Pereira 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, Halter Pitter dos Santos da Silva 
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: PROJETO DE LEI: n.o1264/17, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, por meio do qual fica 

denominada de Rua Guilherme Santos Vardiero, a atual rua “I”, 1ª 

Zona, localizada no bairro Cadete Fabres - Guapimirim/RJ; 
n.o1265/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que 
institui o Projeto de Parceria Público-Privada (PPP) em programas de 

reflorestamento e de reposição de árvores no passeio público e dá 

outras providências; n.o1266/17, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre abertura de credito adicional suplementar; n.o1267/17, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de credito 

adicional suplementar; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 
n.o024/17, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 

complementar nº 006/2009, Código Tributário municipal e dá outras 

providencias; REQUERIMENTOS: n.o053/17, de autoria do ver. 
Claudio Vicente Vilar (Moção de Aplausos para o Senhor Douglas 
Machado dos Santos, Presidente do “Rotary Club Guapimirim Dedo de 
Deus”, pelos valorosos serviços prestados à comunidade 
guapimiriense); n.o054/17, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar 
(Moção de Aplausos para o Senhor Antonio Moreira Vicente, Vice 
Presidente do ”Rotary Club Guapimirim Dedo de Deus”, pelos 
valorosos serviços prestados à com umidade guapimiriense); n.o055/17, 
de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza (que seja oficiado ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando que determine a Secretaria 
Municipal De Segurança, Ordem Pública E Defesa Civil, bem como, a 
Secretaria Municipal Da Casa Civil, a tomar as devidas providencias no 
sentido de fazer cumprir o que determina a Lei Municipal nº 966 de 22 
de maio de 2017, (em anexo), que dispõe sobre o atendimento ao 
público nas agencias bancárias estabelecidas no Município); 
INDICAÇÕES: n.os 805, 807 e 808/17, de autoria do ver. Cláudio 



Vicente Vilar; n.os 809, 810, 811 e 812/17, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves; n.os 813, 814 e 815/17, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 816 e 817/17, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 818, 819 e 820/17, de autoria 
do ver. André de Azeredo Dias; n.os 821, 822, 823, 824 e 825/17, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 826 e 827/17, de autoria 
do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 828, 829, 830/17, de autoria 
do ver. Paulo César da Rocha; n.os 831 e 832/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva; COMUNICADO: 
n.ºCM179928/2017. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
justificou a ausência dos vereadores Nelcir do Amorim Alves, Halter 
Pitter dos Santos da Silva e Rosalvo de Vasconcellos Domingos: o 
primeiro por motivos de saúde, o segundo por estar a serviço da Câmara 
e o terceiro por falecimento de familiar. Após, passou a palavra aos 
senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Claudio Vicente Vilar 
(Magal) pediu que os Requerimentos 053 e 054/17, de sua autoria, 
fossem incluídos na Ordem do Dia em regime de urgência, e registrou a 
presença da Senhora Dolores e de representantes do Rotary Club 
Guapimirim Dedo de Deus. Com a palavra, o ver. Paulo César da 
Rocha (César do Modelo) destacou a presença de familiares do 
vereador Magal e da senhora Dolores, a quem fez elogios pelo trabalho 
brilhante que desempenhava. Depois, parabenizou o Executivo pela 
inauguração do Centro de Imagem do município, classificando-o como 
uma grande conquista para a população guapimiriense. Comentou, 
ainda, que no dia onze próximo faria sete anos que foi aprovada a lei 
municipal de combate à pedofilia, de sua autoria, que, na época, gerou 
um grande movimento de conscientização na cidade envolvendo 
diversos órgãos, dentre os quais destacou o Conselho Tutelar, que foi 
fundamental na organização e execução do evento. O edil pediu o apoio 
de seus pares para requerer ao Prefeito Zelito Tringuelê que o projeto 
fosse colocado em prática novamente, já que o problema continuava 
atual e demandava um trabalho contínuo de combate e conscientização. 
Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) 
também agradeceu a presença de familiares do ver. Magal, a quem 
parabenizou pelas Moções de Aplausos que concederia aos 
representantes do Rotary Club de Guapimirim. A seguir, parabenizou o 
Executivo pela inauguração do Centro de Imagem do município, 
afirmando que a municipalidade aguardava pelo serviço havia mais de 
vinte anos. Após, prometeu apoiar a iniciativa do ver. César do Modelo 
de buscar colocar em prática a lei municipal contra a pedofilia, 
concordando se tratar de um problema atual e, portanto, de extrema 
importância a manutenção do combate ao mesmo. Parabenizou, 
também, a Secretária de Educação, Sr.ª Cecília Pais, pela realização de 
eventos no fim de semana passado em comemoração ao Dia das 
Crianças, oferecendo a estas diversas atividades recreativas e 
distribuição de lanches. Por fim, parabenizou o Sindicato dos 
Trabalhadores Rodoviários de Cargas e Passageiros de Teresópolis e 



Guapimirim, por ter conquistado o aumento salarial pretendido pela 
categoria sem que fosse preciso aumentar o valor da tarifa do transporte 
municipal, bem como o empresário responsável pela Viação Paraíso 
Verde por ter atendido a reivindicação dos trabalhadores e mantido o 
valor da passagem. Com a palavra, o Sr. Presidente também 
parabenizou o Executivo pela inauguração do Guapi Imagem, 
ressaltando o enorme benefício que a unidade traria para a população de 
Guapimirim e que esta Casa acompanharia o funcionamento da mesma 
para garantir a continuidade do serviço. Igualmente, parabenizou o 
Executivo e a Secretaria de Educação pelas festas realizadas no fim de 
semana passado em comemoração ao Dia das Crianças, com diversas 
brincadeiras, atividades recreativas, música, distribuição de lanches, etc. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
pedido de urgência feito pelo ver. Claudio Vicente Vilar para votação 
dos Requerimentos nº 053 e 054/17, de sua autoria. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Requerimento n.o053/17, de autoria do ver. 
Claudio Vicente Vilar (Moção de Aplausos para o Senhor Douglas 
Machado dos Santos, Presidente do “Rotary Club Guapimirim Dedo de 
Deus”, pelos valorosos serviços prestados à comunidade 
guapimiriense). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o054/17, de autoria do ver. Claudio Vicente 
Vilar (Moção de Aplausos para o Senhor Antonio Moreira Vicente, 
Vice Presidente do ”Rotary Club Guapimirim Dedo de Deus”, pelos 
valorosos serviços prestados à comunidade guapimiriense). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Lei n.o1261/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, 
que dispõe sobre a limpeza da área externa das casas noturnas e bares 

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 segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o1263/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que 
dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e 

em falta na rede municipal de saúde e dá outras providências. 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 
10h do dia dezessete de outubro próximo vindouro, e encerrou esta 
quando eram dezenove horas e cinqüenta e sete 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. 



 


