
Ata da 33ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 26º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 13 de novembro de 2018. 

Às onze horas e dez minutos do dia treze de novembro de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Trigésima Terceira 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: 
OFÍCIO: n.o 206/JGLJ/2018 - Ref. ao Ofício 211/COSES/2018 
(declara, com fundamento na decisão proferida pelo juízo da 149º Zona 
Eleitoral de Guapimirim e ratificada no acórdão Nº 361.62-
2016.6.19.0149 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, e 
artigo 97, §4º, do Regimento Interno, a extinção do mandato do vereador 
Nelcir do Amorim Alves, declarando vago o cargo, conforme o art. 104, 
inciso II do Regimento Interno) - deverá a Câmara Municipal de 
Guapimirim, com fundamento no artigo 98 do Regimento Interno 
convocar o suplente Fabrício Aragão da Silva, para que, dentro do prazo 
previsto no §1º deste artigo, c/c artigo 54, §1º, da Lei Orgânica, tomar a 
devida posse; REQUERIMENTOS: n.o 040/18, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para ao Sr. Marcio 
Garcia Liñares, Inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro); 
INDICAÇÕES: n.os 764, 765 e 766/18, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.os 767, 768 e 769/18, de autoria do ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira; n.os 770, 771 e 772/18, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva; n.os 773, 774 e 775/18, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha; n.os 776, 777 e 778/18, de autoria da ver. Alessandra 
Lopes de Souza; n.os 779, 780 e 781/18, 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. Presidente pelo Requerimento de Moção de 
Aplausos para ao Sr. Marcio Garcia Liñares, e comentou sobre o sucesso 
do Projeto Parlamento Jovem. Com a palavra, o ver. Paulo César da 
Rocha (César do Modelo) parabenizou os vereadores jovens e o 
Presidente desta Casa pela elaboração e execução do projeto Parlamento 
Jovem. Após, discorreu sobre as indicações que fez, em especial as 
relacionadas à manutenção de vias públicas, que estavam muito 
esburacadas e com trânsito prejudicado, principalmente quando ocorriam 
fortes chuvas. Falou, ainda, sobre a vitória do povo com a reabertura do 
Posto do bairro Orindi, cujo fechamento o levara a fazer vídeos 
mostrando a importância daquela unidade para a população local, e 
informou que procuraria pelo novo Secretário Municipal de Saúde para 



tratar dos problemas relacionados a sua pasta e ouvir dele que soluções 
seriam tomadas. O Sr. Presidente perguntou ao ver. César do Modelo 
quanto ao resultado de sua visita ao Hospital Municipal para apurar 
denúncias de que havia falta de alimentos para os pacientes, ao que o 
mesmo respondeu que a alimentação, tanto de pacientes quanto de 
acompanhantes, estava regularizada, e que o problema havia acontecido 
somente no dia anterior. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Osvaldo Pereira) agradeceu a presença do Sr. Marcio Garcia 
Liñares e parabenizou o Sr. Presidente pela Moção de Aplausos que 
concederia ao mesmo. Depois, fez elogios ao Projeto Parlamento Jovem 
e informou que o Secretário de Saúde, após cobranças feitas a ele pelos 
vereadores, informou que, dentro de quinze dias, resolveria os problemas 
dos postos de saúde e da alimentação no hospital, sendo que este último 
parecia já ter sido resolvido, de acordo com o relato do ver. César do 
Modelo. O edil afirmou que esta Casa jamais compactuaria com descasos 
da administração pública para com os munícipes, e que continuaria 
fazendo o seu papel de fiscalizar e cobrar por benefícios à população. 
Terminando, pediu ao Secretário de Obras que desse uma especial 
atenção à Estrada do Paraíso, que estava intransitável. Com a palavra, a 
ver. Alessandra Lopes de Souza agradeceu a presença do Sr. Marcio 
Garcia Liñares, parabenizou o Projeto Parlamento Jovem, e voltou a 
pedir providências ao Executivo com relação à vala localizada na Rua 
João Pereira da Costa, no Sapê, que sempre transbordava e causava 
transtorno às residências próximas durantes as fortes chuvas. Em aparte, 
o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos salientou que também era 
morador do bairro citado pela vereadora Alessandra, e que, no ano 
passado, moradores perderam tudo o que tinham em casa devido aos 
alagamentos. O edil reforçou o pedido da vereadora para que 
providências fossem tomadas com urgência pela Secretaria de Obras. 
Concluindo, a vereadora Alessandra Lopes afirmou já ter passado da 
hora de o problema ser resolvido. Com a palavra, do ver. Claudio 
Vicente Vilar (Magal) afirmou que o problema do bairro Sapê já vinha 
se arrastando por diversas gestões, e que, realmente, já havia passado da 
hora de resolvê-lo, de modo que as famílias da localidade parassem de 
sofrer com os transbordamentos da vala todo ano. Em aparte, o ver. 
André de Azeredo Dias sugeriu que a Comissão Permanente de Obras e 
Serviços Públicos oficiasse ao Secretário Municipal de Obras para que 
este apresentasse nesta Casa um cronograma de obras a serem realizadas 
no bairro Sapê e em outras localidades. Com a palavra, o ver. Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos parabenizou o Sr. Presidente pelo projeto 
Parlamento Jovem e registrou a presença do ex-Prefeito de Guapimirim, 
Sr. Ailton Vivas. A seguir, apoiou a convocação do Secretário de Obras a 
fim de que este apresentasse nesta Casa soluções para o bairro Sapê, e 
agradeceu a presença do Sr. Marcio Garcia Liñares. Com a palavra, o Sr. 
Presidente ressaltou que providenciaria, junto à Comissão Permanente 
de Obras e Serviços Públicos, a convocação do Secretário de Obras, e 
solicitou que o Requerimento 40/18 fosse incluído na Ordem do Dia 
desta reunião em regime de urgência. Em seguinda, parabenizou os 



jovens vereadores de Guapimirim, e lhes falou da responsabilidade do 
cargo que ocupavam e da forma como trabalhariam com seus respectivos 
vereadores padrinhos. O edil discorreu, ainda, acerca da Moção de 
Aplausos que propusera conceder ao Sr. Marcio Garcia Liñares, 
relatando sua amizade para com ele e, resumidamente, seu histórico 
profissinal e político, acreditando que o mesmo não mediria esforços para 
ajudar Guapimirim, principalmente com relação à segurança pública e a 
infraestrutura. O parlamentar argumentou que o município passava por 
uma grande dificuldade financeira, causada, principalmente, pela perda 
de, aproximadamente, 51% (cinquenta e um porcento) dos royalties, o 
que representava cerca de quarenta milhões de reais por ano, e que 
esperava que o Sr. Márcio fosse o canal de comunicação entre o Governo 
do Estado e Guapimrim para captação de recursos e projetos para o 
município. 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 do Requerimento n.o 040/18, de sua autoria. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Lei n.o 1349/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias, pelo qual 
fica instituido no ambito do Municipio de Guapimirim “o Dia Municipal 

Contra Toda Forma de Preconceito”. 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 1350/18, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que cria a Semana educativa de 

conscientização para a prática de soltar pipas e papagaio sem o uso de 

cerol e linhas chilenas nas Escolas Municipais de Guapimirim e dá 

outras providências. 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 1351/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira, pelo qual fica instituído o incentivo a doação de animais de rua 

na segunda semana de agosto. 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 1352/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves, que cria a Semana Municipal Contra o 

Analfabetismo no âmbito do Município de Guapimirim e dá outras 

providências. 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 1353/18, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos, que institui “campanha educativa a respeito do 

descarte correto de medicamentos” e dá outras providências. 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 1354/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que 
institui o “dia municipal de combate ao trabalho infantil”. 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 

1355/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha, que institui “o dia 

municipal do futebol feminino amador no município de Guapimirim e dá 



outras providências. 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 1356/18, de autoria do ver. Claudio Vicente 
Vilar, que institui “a Semana Municipal do Teatro Amador” e dá outras 

providências. 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 1357/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves, que institui a semana educativa a respeito da pesca 

consciente e dá outras providências. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 040/18, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para ao Sr. 
Marcio Garcia Liñares, Inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro). 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 um de novembro próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram onze horas e cinquenta e um 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. 
 


