
Ata da 1ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 21 de fevereiro de 2017. 

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e um de fevereiro de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária no Primeiro 

Período do Vigésimo Quinto Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal 
de Guapimirim, o senhor Presidente, dando início à reunião, pediu ao 
Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a presença de todos. Em seguida, colocou em discussão e 
votação a ata da Sessão Extraordinária do dia 1º de fevereiro de 2017, 
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: PROJETOS DE 
LEIS: n.o1184/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Villar, que 
autoriza o Prefeito Municipal a criar o Horto Florestal do Município e 

dá outras providências; n.o1186/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves, que denomina de Rua Neto Granja a atual Rua 80, 

localizada no bairro Vale das Pedrinhas – Guapimirim; n.o1187/17, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Villar, que institui o “Dia Municipal de 

Defesa e Valorização do Meio Ambiente”, no município de Guapimirim; 
n.o1188/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que revoga 

“in totum” a Lei nº 926 de 16 de dezembro de 2016, que estabelece 

desconto no pagamento da COSIP, autoriza isenções e dá outras 

providências; n.o1189/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva, que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais 

– CMPDA – e dá outras providências; n.o1190/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que autoriza instituir no âmbito do 

Município o “Programa de Atendimento aos Animais Abandonados, 

Maltratados e Doentes”, autoriza a criação da “Unidade de Bem Estar 

Animal” e autoriza a criação do “Canil e Gatil Municipal”; n.o1191/17, 
de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que autoriza a 

criação do Centro de Controle de Zoonoses no Município de 

Guapimirim, e dá outras providências; n.o1192/17, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha, que autoriza o Poder Executivo a instituir o 

programa "Mulher Ativa" de qualificação de mão de obra feminina no 

Município de Guapimirim, e dá outras providências; PROJETOS DE 
RESOLUÇÕES: n.o737/17, de autoria da Mesa Diretora, que determina 

o arquivamento de matérias propostas, as quais não foram submetidas 

ao Plenário no período anterior; n.o738/17, de autoria da Mesa 
Diretora, que revoga a resolução nº 556 de 07/04/2009, que altera o 

artigo 120 da resolução nº18 de 21 de novembro de 1993 e dá outras 

providências; n.o739/17, de autoria da Mesa Diretora, que cria, no 

âmbito da Câmara Municipal de Guapimirim, a assim denominada 

‘Escola do Legislativo de Guapimirim - ELEGUAP’, determina seus 

objetivos, sua estrutura organizacional e a elaboração de seu regimento 

e dá outras providências; n.o740/17, de autoria da Mesa Diretora, que 
institui o Programa Câmara Itinerante, visando o atendimento e a 



integração dos munícipes junto às ações do Legislativo Municipal; 
REQUERIMENTO: n.o001/17, de autoria de todos os vereadores (Moção 

de Aplausos para instrutores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro – 

GMRIO); INDICAÇÕES: n.os 001, 002, 003, 004 e 005/17, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha; n.os 006, 007, 008, 009 e 010/17, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 011 e 012/17, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar; n.os 014, 015, 016 e 017/17, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.os 018 e 019/17, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves; n.os 020, 021, 022, 023 e 024/17, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 025, 026, 027, 028 e 029/17, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 030, 031, 032, 033 
e 034/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 

035, 036, 037, 038 e 039/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de 
Souza; COMUNICADOS: - n.o CM203627, CM212660, CM238431, 
CM238432, CM238433, CM238434, CM238435, CM238436, 
CM238437, CM238438, CM238439, CM238440, CM238441, 
CM238442, CM238443, CM238444, CM238445, CM238446 e 
CM238447/2016, do Ministério da Educação. Após a leitura, o Sr. 
Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves iniciou explicando que o objetivo do 
Projeto de Resolução nº738/17 era o de alterar os dias e horários das 
sessões ordinárias da Câmara, que continuariam a ser realizadas 
semanalmente, porém alternando-se entre as terças (com início às 10h) e 
quartas-feiras (com início às 19h), e requereu que a proposição entrasse 
na pauta da Ordem do Dia desta sessão em regime de urgência. Após, 
parabenizou o Prefeito pelas grandes realizações do seu governo em tão 
pouco tempo e por manter a tradição da realização carnaval de 
Guapimirim, ainda que de forma mais econômica, devido às dificuldades 
financeiras pelas quais o Brasil e, consequentemente, os municípios 
estavam passando. O edil agradeceu os seus pares e à população pelo 
apoio que vinha recebendo para condução de seu mandato, convidou a 
todos para participarem do Bloco da Broca, um dos mais antigos da 
cidade, que se concentraria às 21h na rua onde ele reside, ocasião em que 
seriam distribuídos os abadás, e desejou-lhes um bom carnaval. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha parabenizou o Sr. Presidente pela 
forma como vinha conduzindo os trabalhos no Legislativo, registrou a 
presença do ex-prefeito de Guapimirim, Sr. Ailton Vivas, e, em seguida, 
afirmou que todos os vereadores estavam comprometidos com a causa 
pública e que trabalhariam com seriedade, não obstante as dificuldades 
inerentes às suas funções. Destacou que sua família estava no quarto 
mandato nesta Casa de Leis, e que sua forma de trabalhar era “na rua”, 
ouvindo e buscando soluções para os munícipes. Discorreu, ainda, sobre 
o Projeto de Lei 1192/17, de sua autoria, que tratava da criação do 
Programa "Mulher Ativa", de qualificação de mão de obra feminina no 
Município, tendo como foco as mulheres arrimo de família que 
estivessem desempregadas ou em situação precária de trabalho. Por fim, 
parabenizou o Prefeito Zelito Tringuelê por suas primeiras ações a frente 
do governo municipal e pelas obras emergenciais no município, e desejou 
a todos um carnaval feliz e sem transtornos. Com a palavra, o ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira parabenizou o Executivo Municipal pelas 



transformações por que o município vinha passando, citando, em 
especial, os feitos do Secretário de Obras, Sr. João Maurício. Salientou, 
ainda, a importância para os parlamentares de se ter uma parceria com o 
Executivo, pois, caso contrário, tornar-se-lhes-ia impossível empreender 
qualquer ideia em prol da municipalidade. O edil frisou a melhora 
significativa na Saúde local, creditando-a ao empenho do Dr. Marco 
Antonio, Secretário da Pasta. Parabenizou, também, o Presidente da Casa 
Legislativa, assim como todos os vereadores, pelo engajamento com a 
coisa pública. Concluindo, fez votos para que todos tivessem um bom 
carnaval. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar enalteceu a 
ininterrupção da representatividade feminina na política de Guapimirim, 
graças à eleição da vereadora Alessandra Lopes, pois isso era de suma 
importância na luta contra a desigualdade social entre gêneros. Logo 
após, apontou uma melhora significativa na avaliação que a população 
estava fazendo da administração municipal, o que era resultado da 
tenacidade com que o Executivo vinha implementando suas atividades, 
atendendo, inclusive, em pouco tempo de mandato, a indicações antigas 
dos vereadores, ignoradas pelo governo anterior. Com a palavra, o ver. 
André de Azeredo Dias parabenizou o Sr. Presidente pelos seus projetos 
relacionados à defesa, proteção e controle de animais, afirmando ter 
pleiteado junto ao ex-chefe do Executivo por essa causa, sem, contudo, 
ter logrado êxito, mas que acreditava que o atual Prefeito, pelo que vinha 
demonstrando, daria ao tema a atenção devida. Dentre suas iniciativas 
alusivas ao assunto, André de Azeredo acentuou a realização do Primeiro 
Fórum de Bem Estar Animal, a indicação ao Executivo para que se 
criasse a Coordenadoria de Bem Estar Animal, os projetos que 
culminaram nas leis 762/13, que dispõe sobre o dever do Município de 
promover e proteger a saúde de cães e gatos, prevenindo riscos à saúde 
pública e ao meio ambiente, e 902/16, que estabelece sanções e 
penalidades administrativas para aqueles que pratiquem maus tratos aos 
animais, além de outras indicações, como a de criação do canil municipal 
e a implantação de um programa de castração. Terminando, agradeceu à 
Deputada Estadual Márcia Jeovani (DEM) por sua emenda parlamentar 
que direcionava recursos para o município visando às implantações e 
reformas das Academias da Terceira Idade, declarando, também, que já 
havia sido feita, no passado, parceria com o Governo Estadual com essa 
finalidade, após indicação sua, mas que o antigo gestor do Executivo não 
dera continuidade ao processo, diferentemente do que ele acreditava que 
faria o atual Prefeito. Com a palavra, o Sr. Presidente afirmou que 
realizaria o Segundo Fórum de Bem Estar Animal, agora com a 
participação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, 
que estava sendo criado através do Projeto de Lei n.o1189/17, de sua 
autoria, pois considerava de fundamental importância a participação da 
sociedade, e que já havia conversado sobre o assunto com o Prefeito, que 
se mostrou favorável, esperando contar também com o apoio de seus 
pares. Com a palavra, a vereadora Alessandra Lopes de Souza declarou 
ter certeza de que o atual Prefeito, pelo que vinha apresentando, atenderia 
as indicações dos edis. Outrossim, informou que conseguira, por meio de 
emenda parlamentar do Deputado Federal Marco Antônio, a quantia de 
quinhentos mil reais para a reforma do Posto de Saúde João Arruda. 



Após, a parlamentar justificou a edição do Projeto de Lei nº1188/17, 
alegando que o objetivo era o de que o Município passasse a arrecadar o 
suficiente para manutenção da iluminação pública. Ademais, ressaltou 
que Guapimirim era o único município da região que realizaria o 
carnaval, e, por isso, pedia ao Secretário de Segurança e Ordem Pública 
para que, em conjunto com o 34º BPMRJ, envidasse esforços para 
proporcionar segurança à população. Com a palavra, o Sr. Presidente 
enfatizou que o Prefeito Zelito Tringuelê já vinha trabalhando em prol da 
segurança pública de Guapimirim de muitas formas, como, por exemplo: 
a realização do Primeiro Curso de Aperfeiçoamento Profissional da 
Guarda Civil Municipal, cuja formatura ocorreria naquele mesmo dia, às 
17h, na Praça Paulo Terra; aumento de uma viatura no policiamento 
ostensivo, providenciado pelo Comando Geral da PMRJ, após conversa 
com o Prefeito; reforma e manutenção, por parte do Executivo, do DPO e 
da Delegacia local, bem como o abastecimento e manutenção de suas 
viaturas; uma PATAMO (Patrulha Tático Móvel) para atuar 
exclusivamente no combate ao tráfico de drogas; e as construções do 
DPO do Vale das Pedrinhas, no primeiro semestre, e do DPO de Parada 
Modelo, provavelmente, no segundo. Disse, ainda, ter confirmado com o 
Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública que a Guarda 
Municipal já estaria trabalhando no carnaval com a nova postura 
implantada pelo atual governo, inclusive com a atuação de seu 
grupamento de cães. Concluindo, falou sobre a decisão do Executivo de 
não abrir mão da realização do carnaval, apesar de todo o ajuste 
financeiro que havia sido feito por meio da reestruturação administrativa 
municipal, considerando a tradição da festa e sua importância para os 
munícipes e comerciantes locais. Com a palavra, o ver. Nelcir do 
Amorim Alves comentou sobre a forma eficiente como o Município 
vinha sendo conduzido nos primeiros cinquenta dias de governo de Zelito 
Tringuelê, bem como sobre suas indicações de reparos em diversas vias 
municipais. Discorreu, ainda, sobre sua luta contra o desemprego no 
município, prometendo que, se necessário, bateria de porta em porta nas 
empresas locais em busca de oportunidades para os munícipes. 
Terminando, se disse feliz pela união que havia entre os vereadores e 
pela parceria com o Executivo Municipal, o que lhe dava esperanças de 
um futuro melhor para Guapimirim, e desejou a todos um bom carnaval. 
Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença do Sr. Ailton 
Vivas, ex-prefeito de Guapimirim, bem como das pessoas ligadas à 
defesa e proteção dos animais que estavam ali para acompanhar a 
tramitação das propostas ligadas ao tema. A seguir, discorreu sobre o 
Projeto de Lei nº 1189/17, que cria o Conselho Municipal de Proteção e 
Defesa dos Animais, que, a seu ver, era de suma importância para que a 
sociedade civil pudesse participar e, assim, se alcançar o sucesso de cada 
iniciativa tomada. Após, tratou da criação da Escola do Legislativo de 
Guapimirim – ELEGUAP, cujo objetivo era o de promover a capacitação 
da comunidade legislativa, com a finalidade de dinamizar o 
funcionamento e os serviços prestados pelo Poder Legislativo, aproximá-
lo da sociedade, abrindo espaços permanentes de debates e de incentivo 
ao exercício da cidadania, e implantar uma política de capacitação dos 
vereadores e dos servidores públicos para o melhor exercício de suas 



funções. Para tanto, informou que seria celebrado convênio com o 
Governo Federal, através do Interlegis. Depois, ressaltou a criação do 
Programa "Câmara Itinerante", que seria realizado, a princípio, a cada 
quarenta dias, cuja intenção era levar a Câmara Municipal ao cidadão, 
promovendo o contato direto do Vereador com a população, integrando o 
Poder Legislativo e a comunidade, abrindo, assim, uma perspectiva de 
trabalharem juntos a partir da discussão comum dos problemas que 
envolvem o Município, na busca de soluções para estes; o vereador 
passaria a conhecer melhor os problemas de cada bairro, e a população 
passaria a ter maior acesso ao trabalho dos vereadores. O Sr. Presidente 
informou, também, ter conversado sobre a questão do transporte 
universitário com o Prefeito Municipal, que se mostrou preocupado e 
inclinado a resolvê-lo com rapidez. Ademais, falou de felicidade por ver 
o auditório lotado, inclusive com pessoas de pé, demonstrando o desejo 
do povo de participar e acompanhar os trabalhos do Legislativo, tendo 
sido isso o que levou a Mesa Diretora a propor a alteração dos dias e 
horários das sessões plenárias, através do Projeto de Resolução nº738/17, 
que continuariam a ser realizadas semanalmente, porém alternando-se 
entre as terças (com início às 10h) e quartas-feiras (com início às 19h), 
contemplando, dessa forma, aqueles que não podiam comparecer às 
reuniões matinais. Concluído o Expediente, deu-se início à Ordem do 
Dia. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves para votação do Projeto de Resolução nº738/17, de autoria da 
Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto 
de Resolução nº738/17, de autoria da Mesa Diretora. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução 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 sessão ordinária que seria realizada às 19h do dia 
primeiro de março próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze 
horas e quarenta 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. 



 


