
Ata da 39ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 12 de dezembro de 2017. 

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia doze de dezembro de dois 
mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Nona 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 as ausências de Paulo César da Rocha e 
Rosalvo de Vasconcellos 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: OFÍCIOS: n.o330/17, do Poder Executivo (requer, 
em regime de urgência, a aprovação do Projeto de Lei Complementar 
027/17); n.o331/17, do Poder Executivo (requer, em regime de 
urgência, a aprovação do Projeto de Lei 1286/17); PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR: n.o027/17, de autoria do Poder Executivo, que 
cria a Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras - 

DESIF; PROJETOS DE LEIS: n.o1286/17, de autoria do Poder 
Executivo, que altera a Lei 916 de 15 de setembro de 2016 em relação 

à composição, competências e funcionamentos do Conselho da Cidade 

do Município de Guapimirim - RJ, e nomeia os integrantes do 

Conselho; n.o1287/17, de autoria do Poder Executivo, que cria as 

funções gratificadas específicas da Secretaria de Segurança, Ordem 

Pública e Defesa Civil de Guapimirim para os servidores concursados 

nomeados para ocuparem cargo em comissão; n.o1288/17, de autoria 
do ver. Cláudio Vicente Vilar, que dispõe sobre a criação e 

implantação do Programa de Olho nas Crianças, com a finalidade de 

fiscalizar e acompanhar o crescimento educacional, físico e psicológico 

de crianças e adolescentes no Município de Guapimirim, voltado a 

famílias carentes que recebem auxílio de programas sociais ou obras 

assistenciais; PROJETOS DE RESOLUÇÕES: n.o746/17, de autoria da 
Mesa Diretora, que dispõe sobre a criação do “Parlamento Jovem” no 

âmbito do Município Guapimirim e dá outras providências; n.o747/17, 
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre Regimento Interno do 

Parlamento Jovem de Guapimirim; REQUERIMENTOS: n.o068/17, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos 
para o jovem Edwardo Matheus Furtado Martins - 12 anos, CEFAN, 
JIU-JITSU); n.o069/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves 
(Moção de Aplausos para Pastor Marcio Pinheiro Couto); n.o070/17, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para o 
Sr. Carlos Humberto Cerqueira Costa, Secretário Municipal de 
Turismo); n.o071/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves 



(Moção de Aplausos para o Sr. Dheiverson Santos do Amorim Alves); 
n.o072/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de 
Aplausos para o Sr. Diego Vicente Ribeiro); n.o073/17, de autoria do 
ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de Aplausos para a Srª. Elcinet 
do Amorim Alves); n.o074/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim 
Alves (Moção de Aplausos para o Sr. Luciano Assis da Silva); 
n.o075/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moção de 
Aplausos para o Pastor Jorge Pires Moreira); INDICAÇÕES: n.os 1035, 
1036 e 1037/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 1038, 
1039 e 1040/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; 
n.os 1041, 1042 e 1043/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira; n.o 1044, 1045 e 1046/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; n.os 1047, 1048 e 1049/17, de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves; n.os 1050, 1051, 1052/17, de autoria do ver. Cláudio 
Vicente Vilar; n.os 1053 e 1054/17, 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. André de Azeredo Dias 
(André Azeredo) discorreu sobre o ano legislativo que estava se 
encerrando, tecendo elogios à atuação do ver. Halter Pitter na 
Presidência da Casa e ao comprometimento dos vereadores com o povo. 
O edil frisou que na Casa Legislativa imperava a democracia, que, por 
vezes, os debates entre os vereadores eram acalorados, mas que, no 
final, sempre prevalecia a harmonia e a amizade entre eles, pois todos 
tinham como objetivo o bem da população. Concluindo, registrou a 
presença de servidores do Poder Executivo Municipal, aos quais 
agradeceu pelo comprometimento com o serviço público. O Sr. 
Presidente agradeceu seus pares pela paciência e compreensão para 
com ele, que estava em seu primeiro ano de mandato e como Presidente 
da Câmara, e, em especial, a experiência que lhe fora transmitida pelo 
ver. André Azeredo, que fora Presidente da Casa de Leis por duas 
vezes. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da 
Laje) comemorou o bom ano legislativo que estava se encerrando, 
agradecendo seus pares, o Prefeito Municipal, os Secretários e todos os 
servidores municipais, que muito o ajudaram a cumprir suas funções 
como vereador. O edil lamentou, apenas, a perseguição que vinha 
sofrendo por parte de um rival político que procurava tirar seu mandato 
na Justiça, e afirmou que, assim como das outras vezes, o mesmo não 
teria êxito. Por fim, pediu que os Requerimentos 069, 070, 071, 072, 
073, 074 e 075/17, todos de sua autoria, fossem incluídos na Ordem do 
Dia em regime de urgência. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Leleco) agradeceu os demais vereadores pelo apoio 
recebido em seu primeiro ano de mandato, bem como a sua equipe de 
assessores. Igualmente, agradeceu o Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais por sempre atenderem, dentro do possível, suas 
reivindicações. O edil se disse feliz por ter participado da aprovação do 
Projeto de Lei 1277/2017, que instituiu a Gratificação por 
Produtividade Individual – GPI para os fiscais do município, permitindo 
que esses profissionais, que buscavam recursos para a cidade, 



trabalhassem com dignidade. Terminando, se solidarizou à luta do ver. 
Nelcir para exercer seu mandato, afirmando que o mesmo, certamente, 
cumpriria os quatro anos, pois essa era a vontade do povo que o elegeu. 
Com a palavra, o Sr. Presidente pediu que o Requerimento 068/17 e o 
Projetos de Resoluções 746 e 747/17 fossem votados na Ordem do Dia 
desta sessão em regime de urgência. A seguir, discorreu sobre seu 
primeiro ano de mandato e na presidência da Casa, durante o qual 
enfrentou desafios e obteve conquistas que só foram possíveis graças à 
parceria e companheirismo dos demais parlamentares. O vereador citou 
projetos que deram certo, como a “Câmara Itinerante” e o “Doe 
Imaginação”, e disse esperar o mesmo sucesso com o “Parlamento 
Jovem”. O edil fez elogios à administração do Prefeito Zelito Tringuelê 
que, apesar das dificuldade financeiras enfrentadas pela União, Estados 
e Municípios, vinha cumprindo com suas obrigações, mantendo o 
salário do funcionalismo em dia, tendo pago, inclusive, o décimo 
terceiro salário, ao contrário do governo estadual, que não havia pago 
nem mesmo o do ano passado. Agradeceu, também, os Secretários e 
servidores municipais, que, com planejamento, comprometimento e 
harmonia com esta Casa, executaram ações que refletiram 
positivamente na sociedade. Terminando, agradeceu e elogiou toda a 
sua equipe, que entendeu e colocou em prática sua filosofia de trabalho, 
e a população de Guapimirim, que lhes confiou tão importante missão. 
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 068/17, 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 dos Projetos de 
Resoluções 746 e 747/17, de autoria da Mesa Diretora. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo 
ver. Nelcir do Amorim Alves para votação dos Requerimentos 069, 
070, 071, 072, 073, 074 e 075/17, 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 
Poder Executivo através do ofício 330/17, para votação do Projeto de 
Lei Complementar 027/17, 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 Poder 
Executivo através do ofício 331/17, para votação do Projeto de Lei 
1286/17, 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.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 Cadete Fabres - 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.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. 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.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. 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.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. 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 1256/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para 

o Quadriênio 2018/2021 e dá outras providencias (PPA). 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 
1262/2017, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa 

a despesa do Município de Guapimirim (LOA 2018). Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
Complementar n.o027/17, de autoria do Poder Executivo, que cria a 

Declaração Mensal de Serviços de Instituições Financeiras - DESIF. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei 
Complementar foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Projeto de Lei n.o1286/17, de autoria do Poder Executivo, 
que altera a Lei 916 de 15 de setembro de 2016 em relação à 

composição, competências e funcionamentos do Conselho da Cidade do 

Município de Guapimirim - RJ, e nomeia os integrantes do Conselho. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Resolução n.o746/17, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a 

criação do “Parlamento Jovem” no âmbito do Município Guapimirim e 

dá outras providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução n.o747/17, de autoria 
da Mesa Diretora, que dispõe sobre Regimento Interno do Parlamento 

Jovem de Guapimirim. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Requerimento n.o068/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para o jovem 
Edwardo Matheus Furtado Martins - 12 anos, CEFAN, JIU-JITSU). 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 



Requerimentos n.o 069, 070, 071, 072, 073, 074 e 075/17, todos de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves (Moções de Aplausos). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos foram 
aprovados por unanimidade em única discussão. Encerrada a Ordem 
do Dia, o Sr. Presidente convocou seus pares para a Sessão 
Extraordinária que seria realizada cinco minutos após o término desta, 
visando à votação em segunda discussão dos Projetos de Leis 1256/17 
(PPA) e 1262/17 (LOA). Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos, informando-os que a 
Câmara estaria em recesso parlamentar do dia dezesseis próximo até o 
dia catorze de fevereiro do ano vindouro, e encerrou esta quando eram 
onze horas e quarenta 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. 



 


