
Ata da 36ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 22 de novembro de 2017. 

Às dezenove horas e trinta e sete minutos do dia vinte e dois de 
novembro de dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador 
Halter Pitter dos Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Sexta 

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, e pediu ao Segundo Secretário que fizesse a 
chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a ausência de Rosalvo de 
Vasconcelos 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: OFÍCIO: PRS/SSE/CSO 27902/2017, do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (relatório e parecer 
prévio contrário com determinações e recomendações sobre as contas 
da administração financeira do Município de Guapimirim referentes ao 
Exercício 2016); PROJETOS DE LEIS: n.º 1278/2017, de autoria do 
ver.  André de Azeredo Dias, que disciplina o recolhimento de 

veículos abandonados em vias ou logradouros públicos no município 

de Guapimirim e dá outras providencias; n.º 1279/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que abre credito e suplementa; n.º 1280/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que cria programa de trabalho, abre 

crédito especial e suplementa; REQUERIMENTOS: n.o058/17, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para a 
empresa Guapilé Indústria e Comércio Ltda., na pessoa do sr. Luiz 
Carlos Moraes); n.o059/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves 
(Moção de Aplausos para o Dr. Paulo Cesar da Silva, Assessor Jurídico 
da Câmara Municipal de Guapimirim e advogado); n.o060/17, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para a 
professora Stephanie dos Santos Moreira); n.o061/17, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos para a Flutuarte Social, na 
pessoa da Srª. Ana Cecília Primavera Viegas); INDICAÇÕES: n.os 965, 
966, 967, 968 e 969/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; 
n.os 945, 970/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 
971, 972 e 973/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 974, 
975, 976 e 977/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 978, 
979, 980 e 981/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva; n.os 982, 983 e 984/17, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcelos Domingos; n.os 985, 986, 987 e 989/17, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; CONVITE: Secretaria Municipal de 
Educação - Desfile Cívico com o tema “Encantando, Conhecendo e 
Preservando para uma Guapimirim melhor”, no dia 25 de novembro, a 
partir das 8 horas. Concluída a leitura, o Senhor Presidente passou a 



palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César 
da Rocha (César do Modelo) parabenizou o Sr. Presidente pelo 
projeto “Doe Imaginação”, que fez a primeira doação de livros na 
Escola Municipal Neli Albuquerque Vivas. O edil se disse muito feliz 
por ter participado do evento, destacando a execução do hino municipal 
pelas crianças, que, além de o saberem de cor, o entoaram com grande 
entusiasmo. Após, comentou que aquela unidade de ensino, que antes 
recebia o nome de Laura Magalhães, deveria receber o nome da senhora 
Leontina, que foi uma pioneira na educação em Parada Modelo, 
dedicando sua vida e sua casa para tal. O Sr. Presidente ressaltou que a 
iniciativa do “Doe Imaginação” não era só dele, mas de toda a Casa, e 
informou que no dia seguinte, às quatorze horas, seria feita a segunda 
entrega de livros, na Escola Municipal Nelson Costa Mello. O vereador 
agradeceu o Sr. Julio Paiva, assessor do ver. Magal, que coordenou a 
avaliação do conteúdo dos livros doados. Explicou, ainda, que essa 
avaliação culminou na exclusão de alguns exemplares, fazendo com que 
a meta daquele ano, que era de mil livros, não fosse alcançada, e que, 
para o próximo ano, a meta seria de dois mil livros. Com a palavra, o 
ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) parabenizou todos os 
envolvidos no “Doe Imaginação”, e se desculpou por não estar presente 
na primeira entrega de livros, prometendo, contudo, não faltar à 
segunda. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) 
solicitou que o Requerimento 058/17, de sua autoria, fosse incluído na 
Ordem do Dia desta sessão em regime de urgência. O edil também 
parabenizou o “Doe Imaginação” e todos os que se empenharam no 
projeto, e falou de sua emoção ao ver as crianças cantando o hino 
municipal, comprometendo-se a ir a próxima entrega de livros. Após, 
Leleco parabenizou o município de Guapimirim pelos seus vinte e sete 
de emancipação político-administrativa, salientando que esta Casa 
vinha trabalhando por um Guapimirim melhor, e que ele estava feliz por 
fazer parte desta história. Por fim, tratou de sua Indicação 970/17, para 
que fosse sugerido ao Presidente da Fundação Departamento de Estrada 
e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER/RJ) e à Concessionária 
Rio-Teresópolis (CRT), que adotassem as providências necessárias para 
a construção de um viaduto com passarela de pedestres sobre a Rodovia 
Rio-Teresópolis, próximo a entrada de Guapimirim, onde vinham 
ocorrendo muitos acidentes com vítimas fatais. Com a palavra, o Sr. 
Presidente sugeriu marcar uma reunião com a CRT para tratar do 
assunto com urgência, dado à gravidade do problema. A seguir, 
discorreu sobre a origem e funcionamento do projeto “Doe 
Imaginação”, cujo objetivo principal era o incentivo à leitura por parte 
de uma juventude atualmente ocupada com televisão, internet e jogos 
eletrônicos, e que, por isso, tinha dificuldades em redação e 
interpretação de texto e pouco senso crítico diante das informações que 
recebia. O parlamentar disse ter se emocionado na primeira entrega dos 
livros, realizada na Escola Municipal Neli Albuquerque Vivas, e 
parabenizou a Secretária de Educação, Sr.ª Cecília, e os profissionais 
daquela unidade pelo trabalho que vinham fazendo lá. O edil salientou a 



empolgação das crianças ao cantarem o hino municipal e a alegria e 
interesse com que cada uma recebia os livros. Comentou, ainda, sobre o 
momento triste pelo qual o Estado passava, fazendo com que as pessoas 
tivessem aversão aos políticos, mas frisou que para tudo havia exceção, 
inclusive na política, cuja finalidade era a de proporcionar respeito e 
equilíbrio entre as diferenças, melhorar a vida das pessoas e permitir 
que cada indivíduo pudesse expor sua individualidade, e que, por isso, o 
cenário atual não o faria abandonar esses princípios. Afirmou, também, 
que era necessário divulgar o que estava bom no município e procurar 
melhorar o que estava ruim, pois, a seu ver, Guapimirim era muito 
melhor que outros municípios em diversos aspectos, e que cabia à 
sociedade e a esta Casa continuar buscando melhorias. Concluindo, 
disse que era preciso combater também aqueles a quem ele denominava 
“anjos da carniça”, que só se preocupavam em apontar erros, sem 
apresentar qualquer tipo de solução. Terminado o Expediente, deu-se 
início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves para votação do Requerimento 058/17, 
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.º 1271/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre autorização do Município de Guapimirim a celebrar 

convenio com a TRIPAR BSB Administradora de Cartões e dá outras 

providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Em Questão de Ordem, a ver. Alessandra Lopes de Souza 
pediu vistas do Projeto de Lei 1274/17, de autoria do Poder Executivo. 
Aprovado o pedido de vistas, o Projeto de Lei 1274/17 foi retirado de 
pauta. Em pauta, Projeto de Lei 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. 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 
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. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei 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 segunda 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 segunda 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 segunda discussão. 
Em pauta, Projeto de Lei n.º 1279/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que abre credito e suplementa. 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 1280/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que cria programa de trabalho, abre 

crédito especial e suplementa. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o058/17, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para a empresa Guapilé 
Indústria e Comércio Ltda., na pessoa do sr. Luiz Carlos Moraes). 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 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 10h do dia 28 de novembro próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram vinte horas e vinte e dois 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. 
 


