
Ata da 38ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 6 de dezembro de 2017. 

Às dezenove horas e cinquenta e dois minutos do dia seis de dezembro 
de dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter 
dos Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Oitava 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 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Guapimirim Jocelito Pereira de 
Oliveira e o Exmo. Sr. Vice-Prefeito Ricardo de Oliveira Almeida a 
tomarem lugar na Mesa, 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: 
OFÍCIO: n.o315/17, do Poder Executivo (requer, em regime de 
urgência, a aprovação do Projeto de Lei 1.281/17); PROJETOS DE 
LEIS: n.o1281/17, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação 

aos dispositivos contidos na Lei nº 868 de 14 de setembro de 2015, que 

dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

de Guapimirim e dá outras providencias; n.o1282/17, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves, por meio do qual fica denominada de Rua 

Benedicto Baptista a atual Rua “E”, CEP 25.943-662, 1ª Zona, 

localizada no bairro Cadetes Fabres - Guapimirim/RJ; n.o1283/17, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que dispõe sobre a criação 

da Semana do Empreendedorismo nas Escolas Municipais de 

Guapimirim e dá outras providencias; n.o1284/17, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar, que institui no Calendário Oficial do 

Município de Guapimirim o “Dezembro Verde”, mês da reflexão sobre 

o abandono de animais na cidade de Guapimirim e dá outras 

providências; n.o1285/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de 
Souza, que regulamenta no âmbito do Município de Guapimirim, o 

acesso às informações públicas, na forma da Lei de Acesso à 

Informação – Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá 

outras providências; REQUERIMENTOS: n.o065/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva (Moções de Aplausos para os 
envolvidos na organização e realização do evento realizado na cidade 
em comemoração ao 27º aniversário de Guapimirim); n.o066/17, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos 
a todos os empresários que contribuíram com o projeto “Doe 
Imaginação"); n.o067/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva (Moção de Aplausos para pessoas que apoiaram a elaboração e 
execução do projeto “Doe Imaginação”); INDICAÇÕES: n.os 1006 e 
1007/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 1008, 
1009 e 1010/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 1011, 



1012, 1013, 1014 e 1015/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; 
n.o 1016, 1017, 1018 e 1019/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; n.os 1020, 1021 e 1022/17, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva; n.os 1023, 1024, 1025, 1026 e 1024/17, de autoria 
da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 1028, 1029 e 1030/17, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 1031, 1032, 1033 e 
1034/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha. Concluída a leitura, 
o Senhor Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o Sr. 
Presidente pelas Moções de Aplausos que concederia aos envolvidos no 
projeto “Doe Imaginação”, e 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. Parabenizou, igualmente, o Prefeito Zelito e o 
Vice-Prefeito Pastor Ricardo pelas festividades realizadas em 
comemoração ao aniversário do município, que contou com a 
participação de aproximadamente vinte e duas mil pessoas por dia, com 
poucas ocorrências relacionadas à segurança, e a arrecadação de cerca 
de oito toneladas de alimentos doados a igrejas locais. Com a palavra, 
o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou 
todos os envolvidos no projeto “Doe Imaginação” que seriam 
homenageados naquele dia. Em seguida, discorreu sobre o sucesso das 
festas em comemoração ao aniversário do município, destacando o 
desempenho dos órgãos de segurança pública municipal e estadual, e a 
adesão da população à campanha de doação de alimentos, que chegou 
ao total de oito toneladas. O edil parabenizou o Prefeito de Guapimirim, 
bem como o Vice-Prefeito, que, segundo ele, com o êxito na realização 
das festividades e a notória evolução dos serviços públicos municipais 
nos últimos meses, deram uma resposta clara aos que o Presidente desta 
Casa costumava chamar de “anjos da carniça”. Por fim, falou sobre a 
última reunião da Câmara Itinerante, no bairro Bananal, na qual muitas 
reivindicações foram feitas, principalmente voltadas à área da saúde, 
que, a seu ver, com certeza, ainda avançaria muito no município. Com a 
palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) se disse honrado com a 
presença do Prefeito e do Vice-Prefeito, e elogiou o Sr. Presidente pelas 
Moções de Aplausos que concederia aos envolvidos no projeto “Doe 
Imaginação”. A seguir, comentou sobre a reunião da Câmara Itinerante 
no bairro Bananal, na qual a maioria dos questionamentos foi 
direcionada ao responsável pela Secretaria Municipal de Saúde, pasta 
que sofria com a grande quantidade de atendimentos a moradores de 
outros municípios que recorriam à Saúde de Guapimirim por 
entenderem que era a melhor da região, havendo, por isso, a 
necessidade de se buscar mais recursos para o setor, já que a tendência 
seria o aumento da demanda a medida que o serviço melhorasse. 
Terminando, agradeceu o Prefeito e o Vice-Prefeito pelo evento alusivo 
ao aniversário do município, o qual classificou como uma “super festa”, 
e lhes pediu que mantivessem o foco no ano de 2018 para que 
Guapimirim continuasse a crescer. Com a palavra, o ver. André de 



Azeredo Dias (André Azeredo) parabenizou e agradeceu ao Prefeito 
Zelito por não medir esforços para o realização das festividades de 
aniversário da cidade, indo em busca de diversos apoios e parcerias, 
visto ser de extrema importância para o comércio local esse tipo de 
evento. O parlamentar elogiou todos os órgãos envolvidos nas 
festividades, em especial os de segurança pública municipal e estadual, 
e a forma como o Prefeito dava liberdade e autonomia a seu 
secretariado para desenvolverem suas atividades, sem, porém, deixar de 
acompanhar e cobrar resultados. Após, parabenizou o Sr. Presidente 
pelas Moções de Aplausos que daria àqueles que se empenharam no 
projeto “Doe Imaginação”, e o Prefeito Zelito por ter encaminhado a 
esta Casa o Projeto de Lei 1277/2017, que instituía a Gratificação por 
Produtividade Individual – GPI para os fiscais do município, que era 
uma prova, a seus olhos, de que o gestor se preocupava em valorizar o 
funcionalismo público. Concluindo, comentou sobre o café da manhã 
oferecido aos vereadores pelo Secretário Municipal de Segurança, 
Ordem Pública e Defesa Civil Leonardo Rodrigues Neves para prestar 
contas sobre a importante atuação da pasta naquele ano. Com a 
palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) parabenizou 
o Sr. Presidente pelas propostas de Moções de Aplausos aos que 
ajudaram no projeto “Doe Imaginação”, e agradeceu o Prefeito 
Municipal, seu Vice e todos os órgãos e secretarias envolvidas na 
organização e realização das festividades de aniversário da cidade, 
apesar da crise que assolava todo o país. O edil disse sempre ter 
acreditado na capacidade dos atuais gestores públicos municipais, que 
colocaram a cidade em ordem naquele primeiro ano de mandato, e que, 
certamente, fariam ainda mais nos próximos anos. Falou, ainda, sobre a 
reunião da Câmara Itinerante no bairro Bananal, afirmando 
compreender as dificuldades enfrentadas pelo Secretário de Saúde, a 
quem parabenizou pelo trabalho que vinha realizando, pois, mesmo 
tendo que atender moradores de outros municípios, levou a Saúde de 
Guapimirim a ser reconhecida como a melhor da Baixada Fluminense. 
Terminando, declarou que havia vinte anos ele tentava ser vereador, e 
que, agora, honraria a confiança que nele foi depositada pela população 
guapimiriense trabalhando com afinco por ela. Com a palavra, o ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos parabenizou o Prefeito e o Vice-
Prefeito por tudo que fizerem por Guapimirim até aquele momento, 
destacando a criação do Centro de Imagem, a melhoria da merenda 
escolar, a criação da Secretaria de Segurança e aperfeiçoamento da 
Guarda Civil Municipal, e pela brilhante festa de aniversário do 
município. Parabenizou, da mesma forma, o Sr. Presidente pelo projeto 
“Doe Imaginação”, assim como todos os envolvidos no trabalho, que 
lhe proporcionou o momento mais emocionante em seus cinco anos 
como vereador, que fora na primeira entrega de livros na Escola 
Municipal Neli Albuquerque Vivas. Finalmente, comentou sobre o 
Projeto de Lei 1277/2017, que instituía a Gratificação por Produtividade 
Individual – GPI para os fiscais do município, prometendo que o 
mesmo seria aprovado por esta Casa. Com a palavra, o Sr. Presidente 



pediu que os Requerimentos 065, 066 e 067/17 e o Projeto de Lei 
1277/17 fossem votados na Ordem do Dia desta sessão em regime de 
urgência. Em seguida, agradeceu a presença de todos, em especial do 
Prefeito Zelito, do Vice-Prefeito Pastor Ricardo, e dos que seriam 
homenageados pela atuação no projeto Doe Imaginação. Após, 
comentou sobre os “anjos de carniça”, citados pelo ver. Osvaldo, 
afirmando que os mesmos se alimentavam de propagar e ampliar os 
problemas do município, criando um ambiente desfavorável à união 
necessária para o crescimento de Guapimirim, com o intuito de 
alcançarem oportunidades futuras na administração pública para 
benefício próprio. O edil explicou que esses “anjos” não entendiam a 
essência da política, que foi criada visando ao bem comum, e que, 
terminado o período eleitoral, todos deveriam se unir por uma melhor 
administração pública. Disse, ainda, que os elogios feitos ao Executivo 
não eram de cunho político, mas, sim, um reconhecimento do esforço 
louvável dos gestores para fazer cumprir as obrigações do município, 
como, por exemplo, manter a folha salarial em dia. Depois, parabenizou 
o prefeito Zelito e lhe pediu desculpas por tê-lo questionado sobre a 
capacidade do município de realizar o tipo de festividade que 
promoveu, e afirmou que ele acertou em fazê-lo, demonstrando não 
somente competência, mas também coragem. Após, agradeceu a todos 
que se envolveram no projeto Doe Imaginação, que alcançou a marca 
de quase mil livros entregues a estudantes da rede municipal e cujo 
objetivo era o de dobrar esse número no próximo ano. O parlamentar, 
em seguida, voltou a elogiar o Governo Municipal, que assumiu um 
município com diversos problemas e, no entanto, vinha fazendo uma 
bela administração; frisou que sempre haveria falhas, mas que havia 
cem pontos positivos para cada ponto negativo, citando melhorias na 
segurança, educação, conservação de vias, valorização do servidor 
público, etc.; e reafirmou que esta Casa sempre apoiaria o Executivo 
nas ações voltadas para o bem comum, mantendo a harmonia e 
independência entre os poderes. Por fim, voltou a criticar os que ele 
denominava “anjos da carniça”, classificando-os como covardes; que 
era sabido de todos que Guapimirim não se transformaria em uma Suíça 
em quatro anos; que vinte e sete anos de abandono não se resolveriam 
em doze meses; e que era de suma importância a união de todos para 
que o Município continuasse a prosperar. 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 dos 
Requerimentos 065, 066 e 067/17, todos de sua autoria. 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 Projeto de Lei 
1277/17, de autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo através do ofício 315/17, para votação do Projeto de Lei 
1281/17, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da 



palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, Projeto de Resolução n.º745/17, de autoria da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento, que REPROVA, de acordo 

com o PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio de Janeiro (TCERJ), em conformidade com o inciso V do 

artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Guapimirim e com o 

Parágrafo 1º do Artigo 224 do Regimento Interno, as Contas da 
Prefeitura Municipal de Guapimirim referente ao Exercício de 2016, 

de responsabilidade do Senhor Marcos Aurélio Dias, Prefeito 

Municipal, conforme irregularidades e impropriedades elencadas no 

processo TCE 206.013-2/17. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Resolução foi colocado em votação nominal e 
aprovado por unanimidade em única 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 segunda discussão. 
Em pauta, Projeto de Lei n.º 1277/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que institui a Gratificação por Produtividade Individual – 

GPI 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 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 segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1281/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que dá nova redação aos dispositivos 

contidos na Lei nº 868 de 14 de setembro de 2015, que dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guapimirim 

e dá outras providencias. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o062/17, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o Sr. Alcebíades 
Veríssimo da Silva Filho). Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o063/17, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para o médico Luiz 
Antonio Dantas Ribeiro). Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o064/17, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para Srª. Cintia Siqueira 
Pinto Piccardo). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Requerimentos n.os065, 066 e 067/17, todos de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moções de Aplausos). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos foram 



aprovados 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 
10h do dia 12 de dezembro próximo vindouro, e encerrou esta quando 
eram vinte e uma horas e oito 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. 


