
Ata da 35ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 14 de novembro de 2017. 

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia catorze de novembro de dois 
mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Trigésima 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 convidou o ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves a assumir a função de Primeiro Secretário, 
vez que o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos estava afônico, e 
pediu ao Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. 
Vereadores, verificando-se a ausência de Paulo César da Rocha. 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 COMPLEMENTAR: n.º 26/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que institui a Lei Complementar Tributária do Município de 

Guapimirim, disciplina a carreira que a integra e dá outras 

providências; PROJETOS DE LEIS: n.º 1275/2017, de autoria do ver.  
André de Azeredo Dias, por meio do qual fica denominada de  Rua 

José Marçal, a atual Rua Projetada 1, localizada no Loteamento 

Teixeira, CEP: 25.946-145 – Centro – Guapimirim/RJ; n.º 1276/2017, 
de autoria da ver.  Alessandra Lopes de Souza, por meio do qual fica 

denominada de  Rua Agostinho Bezerra do Nascimento, a atual Rua 15, 

localizada no Loteamento Teixeira, CEP: 25.946-626– Centro – 

Guapimirim/RJ; n.º 1277/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
institui a Gratificação por Produtividade Individual – GPI e dá outras 

providências; REQUERIMENTO: n.o057/17, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Secretária 
Municipal de Educação, Srª. Cecília Ferreira Paes, e para os diretores de 
escola, considerando a passagem do dia do diretor de escola 
comemorado todo dia 12 de novembro); INDICAÇÕES: n.os 945, 946 e 
947/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 948, 949 e 
950/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 951 e 
952/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 953, 954 e 
955/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 956, 957 e 
958/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 959, 960 e 
961/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.o 962, 963 e 
964/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; 
COMUNICADO: n.o CM230410/2017, do Ministério da Educação. 
Concluída a leitura, o Senhor Presidente passou a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
(Osvaldo Pereira) elogiou o trabalho realizado pelas diretoras das 
escolas e pela Secretária Cecília, afirmando que a Educação era, a seu 
ver, uma das áreas que mais avançou no município naquele ano. Com a 



palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar parabenizou o Sr. Presidente 
pelo Requerimento 057/17, e agradeceu as diretoras escolares pelo 
importante trabalho que vinham realizando brilhantemente no 
município. Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias também 
parabenizou o Sr. Presidente pela iniciativa de agraciar os diretores 
escolares, aos quais teceu elogios pelo excelente trabalho. Congratulou, 
também, o Poder Executivo pela autonomia que dava ao seu 
secretariado, de modo que estes podiam exercer suas atividades com 
liberdade, o que era evidenciado no trabalho da Sr.ª Cecília. Por fim, 
pediu a seus pares apoio para o Projeto de Lei 1272/2017, de sua 
autoria, que dispunha sobre incentivo fiscal a empresas hoteleiras que, 
por suas atividades, contribuíam para o desenvolvimento do Turismo no 
Município de Guapimirim. Com a palavra, a ver. Alessandra Lopes 
de Souza falou de sua satisfação em participar da homenagem que seria 
feita aos diretores de escolas, aos quais fez elogios pelo trabalho, e 
parabenizou o Sr. Presidente pela iniciativa. Com a palavra, o ver. 
Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) parabenizou o relevante 
trabalho realizado pela Secretária Municipal de Educação, Sr.ª Cecília, 
e pelos diretores escolares, e pediu o apoio do Sr. Presidente e de seus 
pares para que a Indicação 957/17, por meio da qual solicitava ao Poder 
Executivo reparo do asfalto da Rua R, no bairro Jardim Guapimirim, 
fosse atendida o mais rápido possível. O Sr. Presidente comunicou ao 
ver. Nelcir da Laje que sua assessoria já havia levado sua indicação à 
pasta responsável e que acreditava que, brevemente, o problema seria 
sanado. Congratulou, ainda, em nome do ver. Rosalvo, a Secretária 
Cecília e os diretores escolares, já que o edil estava impossibilitado de 
falar devido a um problema na garganta. Com a palavra, o ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o Sr. Presidente pela 
merecida homenagem que prestaria aos diretores escolares e à 
Secretária Cecília, cujo trabalho fizera com que a Educação de 
Guapimirim desse um salto de qualidade nos últimos meses, tornando-
se referência na região em alguns aspectos, como na alimentação, por 
exemplo. Ressaltou, também, a presteza e cordialidade com que a Sr.ª 
Cecília sempre atendeu os membros desta Casa em busca de melhorias 
para a Educação do Município. Com a palavra, o Sr. Presidente 
revelou ter sido lembrado do Dia do Diretor de Escola pelo Diretor 
André, do Vale das Pedrinhas, que lhe sugeriu a homenagem. 
Agradeceu, após, a presença da Secretária Cecília, elogiando seu 
desempenho frente à Educação de Guapimirim, que, a seu ver, muito 
avançou naquele ano, embora, sabidamente, houvesse ainda o que ser 
melhorado. O edil salientou a complexidade do trabalho de diretor, 
tendo que administrar escola, professores, alunos, pais, etc., com 
sabedoria e amor à função, influenciando na formação de cada cidadão. 
Depois, comunicou que encaminharia ao Executivo, a quem competia 
privativamente tal iniciativa, uma indicação para que fosse discutida 
com esta Casa a inclusão na LOA e no PPA de uma adequação salarial 
para os profissionais da Educação, pois julgava importante investir no 
material humano, e não somente no aparelhamento dos órgãos, que era, 



segundo ele, um mau costume adquirido na administração pública 
brasileira. Com a palavra, o ver. Nelcir da Laje parabenizou, em 
especial, a Sr.ª Maria da Glória, diretora da escola de seus filhos, os 
quais ele não tirou da rede pública municipal de ensino por acreditar na 
qualidade da educação do município. Concluindo, o Sr. Presidente 
esclareceu que sua intenção não era a de fazer críticas à administração 
municipal, principalmente porque, apesar de todas as dificuldades 
financeiras, o Executivo vinha dando condições de trabalho e mantendo 
os salários dos profissionais da Educação em dia. O edil explicou que, 
na verdade, quis ressaltar a necessidade de não se acomodar e de se 
buscar mecanismos que possibilitem a evolução contínua da Educação 
Municipal, o que, a seu juízo, passava pela qualificação e 
reconhecimento dos profissionais da pasta. 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 057/17, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 
Em pauta, Requerimento n.o057/17, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Secretária Municipal 
de Educação, Srª. Cecília Ferreira Paes, e para os diretores de escola, 
considerando a passagem do dia do diretor de escola comemorado todo 
dia 12 de novembro). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 
o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Projeto de Lei Complementar n.º 25/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que altera a redação da Lei Complementar nº 19 de 

14 de fevereiro de 2017. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei Complementar foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 
1272/2017, de autoria do ver.  André de Azeredo Dias, que dispõe 

sobre incentivo fiscal a empresas hoteleiras e da 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 1273/2017, de autoria do ver.  Cláudio Vicente 
Vilar, que institui no calendário oficial de eventos do Município a 

Semana Municipal de Conservação da Mata Atlântica Guapimiriense. 
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 reunião da Câmara Itinerante que seria 
realizada no dia vinte e sete de novembro próximo, na Escola Municipal 
José Joaquim da Costa, no Monte Olivete, visando a atender os bairros 
Barreira, Garrafão e Espinhaço, e para a próxima sessão ordinária que 
seria realizada às 19h do dia 22 de novembro próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram onze horas e vinte e um minutos. Nada mais 
tendo a registrar, eu, Alex Rodrigues Gonçalves, _________________, 
Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, 
discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais Vereadores. 



 


