
Ata da 31ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 17 de outubro de 2017. 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de outubro de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Trigésima Primeira 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 ausência de 
Alessandra Lopes de Souza. 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: REQUERIMENTOS: n.o056/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos, para a Srª. 
Jeorgelina Lima de Aguiar, Professora); INDICAÇÕES: n.os 834, 835 e 
836/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 837, 838 e 
839/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 841, 842 e 
843/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 843 e 844/17, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 845, 846 e 847/17, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.o 848/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) discorreu sobre o acidente de 
trânsito ocorrido na entrada de Guapimirim e conclamou seus pares a, 
juntos, cobrarem da CRT (Concessionária Rio-Teresópolis) a 
construção de um viaduto no local. O Sr. Presidente ressaltou que o 
trecho da rodovia em questão sempre foi negligenciado pela CRT, 
colocando em risco tanto as vidas de ocupantes de veículos como de 
pedestres, e que, apesar de não ser de competência do Poder 
Legislativo, concordava com a convocação de uma reunião com a 
concessionária para tratar do assunto e pedir uma solução. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) afirmou 
que esta Casa deveria usar os meios cabíveis para cobrar da CRT uma 
solução para a falta de segurança no local do acidente, com o objetivo 
de evitar novos acidentes. A seguir, agradeceu a presença do Sr. 
Messias, morador da Várzea Alegre, que vinha lutando incessantemente 
pelo abastecimento de água naquele bairro, e parabenizou o Sr. 
Presidente pela homenagem que prestaria à Professora Jeorgelina, de 
quem, inclusive, já fora aluno, e que tinha uma bela história de vida e 
de amor à profissão e ao próximo. Com a palavra, o ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) disse que também foi aluno da 
Professora Jeorgelina, e que a Moção de Aplausos que ela receberia 
seria mais do que merecida. O edil parabenizou todos os professores 



pelo seu dia e ressaltou que se tratava de uma categoria pouco 
valorizada diante da importância que tinha na formação da sociedade. 
Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) parabenizou 
todos os professores, em especial a Sr.ª Jeorgelina, e requereu 
verbalmente uma Moção de Aplausos para o sr. Marcos Vinicius Lopes 
Cardoso, Policial Militar, e que a mesma fosse votada em regime de 
urgência nesta sessão. Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias 
(André Azeredo) agradeceu o Deputado Estadual André Corrêa por ter 
destinado, através de emenda parlamentar, quatro milhões e quinhentos 
mil reais para o Parque Natural Municipal das Águas de Guapimirim, 
viabilizando, dessa forma, a sua demarcação, sinalização e 
reflorestamento inicial, bem como a aquisição de veículo para esses 
serviços. Parabenizou, da mesma maneira, o Prefeito Zelito Tringuelê 
pela autonomia que dava aos seus secretários, evidenciada na atuação 
do Secretário Municipal de Ambiente, que abraçou o projeto e lhe deu 
prosseguimento. O Sr. Presidente externou sua satisfação com a 
informação dada pelo ver. André, e afirmou que o Parque seria mais um 
atrativo para fomentar o turismo em Guapimirim. Com a palavra, o 
ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) discorreu sobre os 
diversos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Várzea 
Alegre, e disse acreditar que, apesar das limitações do Município, o 
mesmo teria avanços significativos. A seguir, parabenizou o Executivo 
pela inauguração do Guapi Imagem e o ver. Leleco pela colocação 
referente à necessidade de um viaduto na entrada da cidade, 
concordando que esta Casa deveria reivindicar sua construção junto à 
CRT. Terminando, parabenizou o ver. Halter Pitter pela Moção que 
concederia à Professora Jeorgelina, assim como o ver. Magal, que 
homenagearia o Policial Militar Marcos Vinicius Lopes Cardoso. Com 
a palavra, o Sr. Presidente solicitou que o Requerimento 056/17, de 
sua autoria, fosse incluído na pauta da Ordem do Dia desta reunião em 
regime de urgência. Em seguida, parabenizou o ver. André pela 
Indicação 839/17, para que o Poder Executivo, através da Secretaria 
Municipal de Turismo, criasse o “Festival de Verão”, a fim de aquecer a 
economia local, contratando artistas locais para incentivar e prestigiar a 
“prata da casa”. O sr. Presidente comentou que vinha elaborando um 
projeto de lei justamente com o nome “Prata da Casa”, cujo objetivo era 
o de valorizar os artistas locais, garantindo sua participação nos eventos 
de iniciativa pública de pequeno e médio porte, com uma verba 
específica para este fim, e outro projeto criando o “estúdio municipal”, 
visando a ajudar na promoção da carreira dos mesmos. O edil declarou 
que gostaria de ouvir tais artistas antes de finalizar esses projetos, pois 
eles eram os principais interessados e tinham conhecimento melhor do 
assunto, e que isso era uma forma que manter dentro de Guapimirim o 
dinheiro investido nas festas municipais. O vereador exaltou a idéia do 
Festival de Verão, pois este tipo de evento, a seu ver, seria realmente 
importante para o turismo e a economia local. Após, parabenizou todos 



os professores pelo seu Dia, representados nesta sessão pela Professora 
Jeorgelina, que seria merecidamente homenageada ao final. Pitter 
afirmou que o professor estava acima de todos os outros profissionais, 
pois estes dependiam daquele para existirem. Dentre os setores públicos 
mais importantes, destacou a Educação, a Saúde e a Segurança, sendo o 
primeiro o mais importante de todos. Disse ainda que os profissionais 
da educação de Guapimirim haviam alcançado algumas melhorias 
estruturais e humanas, mas que esta Casa continuava a buscar o 
aprimoramento do setor, como no plano de cargos e salários, por 
exemplo. Ressaltou, também, ser indispensável investir no material 
humano, e não nas instituições, como era a prática no Brasil, pois não 
adiantava enfeitar as escolas e estruturá-las se não houvesse bons 
professores. Por fim, afirmou que no dia que esse entendimento fosse 
alcançado neste país a sociedade avançaria. Terminado o Expediente, 
deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito 
pelo ver. Claudio Vicente Vilar para votação de seu requerimento 
verbal de Moção de Aplausos para o sr. Marcos Vinicius Lopes 
Cardoso, Policial Militar. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva para votação do Requerimento 056/17, 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.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 segunda discussão. Em pauta, 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. 
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.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. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão. Em pauta, Requerimento Verbal de Moção de 
Aplausos para o sr. Marcos Vinicius Lopes Cardoso, Policial Militar, de 
autoria do ver. Claudio Vicente Vilar. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade 
em única discussão. Em pauta, Requerimento 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 
agências bancárias estabelecidas no Município. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o056/17, 
de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de 
Aplausos, para a Srª. Jeorgelina Lima de Aguiar, Professora). 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 reunião da Câmara Itinerante que seria 
realizada no dia seis de novembro próximo, visando a atender os bairros 
Barreira, Garrafão e Espinhaço, e para a próxima sessão ordinária que 
seria realizada às 19h do dia vinte e cinco de outubro próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e treze 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. 


