
Ata da 37ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 28 de novembro de 2017. 

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia vinte e oito de novembro de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Sétima 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 Segundo Secretário, e 
lhe pediu que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a 
ausência de Nelcir do Amorim Alves. 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.o062/17, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o 
Sr. Alcebíades Veríssimo da Silva Filho); n.o063/17, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para o médico Luiz 
Antonio Dantas Ribeiro); n.o064/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para Srª. Cintia Siqueira Pinto 
Piccardo); INDICAÇÕES: n.os 990 e 991/17, de autoria do ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira; n.os 992, 993 e 994/17, de autoria do ver. Cláudio 
Vicente Vilar; n.os 995, 996 e 997/17, de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves; n.os 998 e 999/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva; n.os 1000, 1001 e 1002/17, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha; n.os 1003 e 1004/17, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.o 1005/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves. Concluída a leitura, o Senhor Presidente passou a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou o Prefeito Zelito pelas 
festividades realizadas no final de semana passado em comemoração ao 
aniversário do município, destacando o desempenho da Secretaria de 
Segurança e da de Obras, que garantiram a segurança e a estrutura 
necessária da cidade para receber tantos participantes. Parabenizou, da 
mesma forma, a Secretária de Educação, Sr.ª Cecília, pelos desfiles 
cívicos realizados na cidade, que contou com a participação, também, 
das escolas particulares do município, como havia muito não ocorria. 
Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) 
parabenizou Guapimirim pelos seus vinte e sete anos de emancipação, e 
explicou não ter participado das festividades por não concordar que o 
município gastasse milhões com festas enquanto a cidade estava, a seu 
ver, em caos, com vias esburacadas e com o ar-condicionado do 
hospital sem funcionar por falta de uma peça, por exemplo. Após, 
ressaltou que naquele dia fazia sete anos da morte de Nelson do Posto, 
que, segundo ele, realizava festas voltadas para o povo guapimiriense, e 
não para os de fora, como havia feito o atual prefeito, com comidas 



caras e barracas alugadas por seis mil reais. Terminando, afirmou que, 
assim como Nelson do Posto administrava para o povo, ele sempre 
colocaria os interesses da população em primeiro lugar. Com a palavra, 
o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o Desfile 
Cívico promovido pelas redes municipal e privada de ensino no sábado 
(25/11), celebrando o aniversário da cidade. Depois, defendeu a 
realização das festas, respeitando, contudo, o ponto de vista do ver. 
César do Modelo, principalmente com relação ao preço alto dos 
alimentos, mas frisou que o evento trouxe um destaque positivo para 
Guapimirim fora de seus limites territoriais. Em seguida, elogiou a 
qualidade do diálogo e das reivindicações feitas na reunião da Câmara 
Itinerante realizada no dia vinte e sete passado, no Monte Olivete, que 
atendeu os bairros Barreira, Garrafão e Espinhaço, que estavam 
abandonados havia mais de oito anos, e disse acreditar que o Executivo 
atenderia com rapidez as localidades. Com a palavra, o ver. Cláudio 
Vicente Vilar (Magal) também parabenizou a última reunião da 
Câmara Itinerante, na qual os moradores deram um grande exemplo de 
civismo, com reivindicações voltadas somente para a coletividade, a 
maioria delas dirigidas ao Secretário de Obras João Maurício, que, de 
forma honesta, prometeu providenciar todas as melhorias que 
estivessem ao alcance do poder público municipal. O edil teceu elogios 
ao projeto Câmara Itinerante e convocou a população e os demais 
vereadores a sempre participarem. Concluindo, exaltou as festividades 
alusivas ao aniversário do município, que foram, aos seus olhos, um 
sucesso total. Com a palavra, o Sr. Presidente falou sobre o 
encerramento do projeto “Doe Imaginação” daquele ano com a segunda 
entrega de livros realizada na Escola Municipal Nelson Costa Mello, 
totalizando quase mil livros doados. A seguir, informou que a Câmara 
Municipal de Guapimirim receberia, no dia seguinte, a visita dos alunos 
do Terceiro Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Enedir 
Seixas Chaves, com o objetivo de incentivar a reflexão deles sobre 
questões que envolviam suas vidas, para formação de cidadãos 
conscientes, interessados nas questões públicas e na política, e 
apresentar os papéis dos Poderes Executivo e Legislativo. O edil frisou 
que era de extrema importância a participação da juventude na política 
e disponibilizou a Casa de Leis para as demais escolas que quisessem 
agendar visitas de seus alunos. Quanto às festividades realizadas no 
final de semana passado em comemoração ao aniversário do município, 
disse ter ficado preocupado, num primeiro momento, com a grande 
quantidade de participantes, mas que sua apreensão foi desfeita graças à 
brilhante atuação da Secretaria Municipal de Segurança Ordem Pública 
e Defesa Civil, que já havia se mostrado eficiente no carnaval passado, 
e que, agora, consolidava-se dentro do cenário da segurança pública 
local, tendo sido registrados apenas vinte e três ocorrências durante os 
quatro dias de festas, havendo somente quatro roubos ou furtos, dentre 
os quais estavam os de três veículos que foram recuperados e 
devolvidos a seus donos. O vereador parabenizou toda a organização do 
evento, o Prefeito Zelito Tringuelê e seu secretariado, e a população de 



Guapimirim, que se portou de forma ordeira e recebeu bem os visitantes 
de outros municípios e estados, que levaram consigo uma ótima 
impressão de Guapimirim, um município estruturado e pronto para 
receber eventos de grande porte, tudo conquistado graças ao trabalho 
sério realizado pelo atual governo em apenas onze meses. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 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 segunda discussão. Em pauta, Projeto 
de Lei n.º 1274/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

o serviço exclusivo de turismo em triciclo automotor de cabine fechada, 

trem truck, ônibus-jardineira e jipe aberto no âmbito do município de 

Guapimirim. 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 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. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em primeira discussão. Em pauta, Requerimento 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). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Requerimento n.o060/17, de autoria do ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Moção de Aplausos para a professora Stephanie dos 
Santos Moreira). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Requerimento 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). 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 quatro de dezembro próximo, no 
Poliesportivo do bairro Bananal, visando a atender aquele bairro, e para 
a próxima sessão ordinária que seria realizada às 19h do dia 6 de 
dezembro próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e 
dezoito 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. 



 


