
Ata da 2ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 1º de março de 2017. 

Às dezenove horas e vinte e sete minutos  do dia primeiro de março de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Segunda 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 ausência de André de Azeredo Dias. 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: PROJETOS DE LEIS: n.o1193/17, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Villar, que dispõe sobre o programa do 
Turismo Escolar no Município de Guapimirim; n.o1194/17, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Villar, que cria no calendário oficial de eventos do 
município de Guapimirim, a "Semana da Árvore" e dá outras 
providências; INDICAÇÕES: n.o 040/17, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves; n.os 041, 042, 043, 044 e 045/17, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 046, 047, 048, 049 e 050/17, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 051, 052, 053 e 054/17, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 055, 056 e 057/17, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 058, 059, 060, 061 e 062/17, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; COMUNICADOS: - n.o 
CM004866, CM004867, CM004868 e CM004869/2016, do Ministério 
da Educação. Após a leitura, o Sr. Presidente requereu, em regime de 
urgência, Moções de Aplausos para a Sr.ª Rosimar Socorro Rodrigues da 
Silva, servidora desta Casa, pelos relevantes serviços prestados ao 
Município no desempenho de suas funções, bem como para o Prefeito 
Zelito Tringuelê, o Vice-Prefeito Pastor Ricardo, o Secretário de 
Segurança e Ordem Pública de Guapimirim Leonardo Rodrigues e seu 
Subsecretário Fully, o Secretário de Turismo Humberto Costa e seu 
Subsecretário Maurício Almeida, e o Superintendente da Guarda Civil 
Municipal Leandro Fiuza Cabral, pelo excelente serviço realizado por 
cada um deles no Carnaval de Guapimirim e pelos investimentos 
realizados na Guarda Civil Municipal, visando garantir a segurança do 
município, com um atendimento de qualidade e respeito à população, 
oferecendo ao guarda a capacitação e os meios necessários para o 
desenvolvimento de suas atividades, cujos resultados puderam ser 
observados claramente durante os dias da festa. Requereu, da mesma 
forma, Moção de Aplausos para o Sr. João Mauricio Ferreira Gonçalves, 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de Guapimirim, que, 
mesmo tendo assumido uma das Pastas mais complicadas do município, 
devido ao abandono em que o mesmo se encontrava, conseguiu realizar 
diversas intervenções importantes e urgentes em pouco tempo, sempre 
atendendo aos pedidos dos munícipes e dos vereadores da melhor forma 
possível. A seguir, passou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves parabenizou o Prefeito 
Municipal pela organização do carnaval de Guapimirim, que teve recorde 



de público, destacando-se, igualmente, pela segurança proporcionada aos 
participantes. Mencionou, em seguida, o afinco com que trabalharam antes 
e durante todo o evento o Secretário de Turismo, Sr. Humberto Costa 
Municipal, e seu subsecretário, para que tudo corresse bem, agradecendo e 
parabenizando-os pelo espaço e horário reservados para as crianças. 
Agradeceu, também, a todos que participaram e/ou acompanharam o 
Bloco da Broca, um dos mais antigos e tradicionais da cidade. 
Parabenizou, ainda, o Secretário de Obras do Município, Sr. João 
Mauricio, que muito se empenhou para que a cidade tivesse condições de 
realizar o carnaval, começando seus trabalhos, muitas das vezes, às 6h de 
todos os dias, sem prazo para acabar. Por fim, afirmou que o Prefeito 
Municipal acertou ao decidir realizar o carnaval, e desejou que os 
próximos fossem iguais ou melhores do que o que se passou. Com a 
palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira parabenizou o Sr. Presidente 
pela iniciativa de se realizar sessões plenárias às 19h, proporcionando, 
assim, que mais pessoas pudessem comparecer a elas. O parlamentar 
ressaltou, posteriormente, que, apesar de não participar do carnaval, ficou 
sabendo do sucesso do evento por meio da mídia, dos comerciantes e da 
população, que muito elogiaram a segurança e a organização. Osvaldo 
Pereira também congratulou o Sr. João Maurício, Secretário de Obras do 
Município, que vinha desenvolvendo um excelente trabalho, não obstante 
as dificuldades inerentes à Pasta. Concluindo, parabenizou o Executivo 
pela organização da cerimônia de formatura do primeiro curso de 
aperfeiçoamento profissional da Guarda Civil Municipal de Guapimirim, 
realizado na quinta-feira (23), na Praça Paulo Terra, e frisou que já era 
possível notar diferenças na postura dos guardas municipais. Com a 
palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos salientou a beleza, 
organização e segurança do carnaval local, parabenizando o Prefeito 
Municipal, que vinha se mostrando um grande administrador, pois, apesar 
de todo o ajuste econômico e financeiro feito no município, ele conseguiu 
realizar a festa maravilhosamente. O vereador teceu elogios, também, aos 
imprescindíveis trabalhos realizados pelos Secretários de Obras, de 
Segurança, de Turismo e por todos os funcionários envolvidos no evento. 
Posteriormente, comentou que algumas pessoas diziam que os vereadores 
que vinham de mandato anterior não haviam trabalhado nos últimos quatro 
anos, e, por isso, fez questão de esclarecer que os mesmos nunca haviam 
deixado de cobrar ações do chefe do Executivo anterior relacionadas às 
necessidades do povo, e que a diferença era que o atual Prefeito, Zelito 
Tringuelê, atendia seus pedidos prontamente. Com a palavra, o Sr. 
Presidente parabenizou o Poder Executivo, principalmente pela atitude de 
coragem do Prefeito de assumir a responsabilidade da segurança pública 
municipal. Comentou ter ficado ao lado do Prefeito durante todo o 
carnaval, e que a exposição de ambos e o fato de a cidade estar com um 
grande número de pessoas o preocuparam no início, mas que foi se 
tranquilizando ao perceber que as medidas tomadas para se manter a 
ordem e a segurança na cidade estavam surtindo efeito, haja vista a forma 
eficiente com a Guarda Civil Municipal lidou com os poucos e pequenos 
transtornos ocorridos, resolvendo-os rapidamente, demonstrando, já, a 
relevância da realização do curso de aperfeiçoamento profissional dos 
guardas, que passaram, a seu ver, com louvor por essa grande “prova de 
fogo”. O edil agradeceu, também, à população, que recebeu bem os 
visitantes e se portou ordeiramente. Afirmou, ainda, que a Câmara de 



Vereadores apoiaria o Poder Executivo em suas ações sempre que estas 
fossem ao encontro das necessidades do povo. Ato contínuo, explicou que 
esta Casa de Leis editara algumas matérias que objetivavam aproximar o 
Legislativo da população, que, muitas vezes, reclamava desse 
distanciamento, tendo sido o primeiro passo a mudança nos dias e horários 
das sessões. Dentre tais propostas, citou o Projeto de Resolução nº 739/17, 
que cria a Escola do Legislativo de Guapimirim (ELEGUAP) – cuja 
finalidade era a de buscar aproximar a sociedade do Parlamento 
Guapimiriense através de cursos, seminários, palestras e debates, bem 
como capacitar os servidores públicos, conscientizando-os de suas funções 
no Legislativo e na sociedade, sendo integrado ao Programa INTERLEGIS 
do Senado Federal, propiciando a participação de servidores, vereadores e 
demais agentes políticos em videoconferências e cursos presenciais e à 
distância –, e o Projeto de Resolução nº740/17, que institui o Programa 
Câmara Itinerante, que, igualmente, tinha o propósito de aproximar o 
Legislativo da população, por meio de audiências públicas realizadas 
periodicamente em cada bairro do município, ampliando o conhecimento 
do público quanto ao trabalho dos vereadores, e fazendo com que estes 
conhecessem mais de perto o comportamento, reações, opiniões e anseios 
de cada bairro ou comunidade, que teriam a oportunidade de apresentar 
propostas e cobrar ações do governo municipal, além de incentivar o 
munícipe a exercer seu papel de cidadão na luta pela resolução dos 
problemas locais. Concluído 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 de Moções de Aplausos para a Sr.ª Rosimar 
Socorro Rodrigues da Silva, servidora desta Casa, o Prefeito Zelito 
Tringuelê, o Vice-Prefeito Partor Ricardo, o Secretário de Segurança e 
Ordem Pública de Guapimirim Leonardo Rodrigues e seu Subsecretário 
Fully, o Secretário de Turismo Humberto Costa e seu Subsecretário 
Maurício Almeida, o Superintendente da Guarda Civil Municipal Leandro 
Fiuza Cabral, e o Secretário de Obras e Serviços Públicos João Mauricio 
Ferreira Gonçalves, todas de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, as Moções de 
Aplausos, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, foram 
aprovadas por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Lei nº1184/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Villar, que autoriza o 
Prefeito Municipal a criar o Horto Florestal do Município 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 nº1186/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, 
que denomina de Rua Neto Granja a atual Rua 80, localizada no bairro 
Vale das Pedrinhas – Guapimirim. 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.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. 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.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. 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.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. 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.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”. 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.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. 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.o1192/17, 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 
de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Projeto de Resolução 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. 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.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. 
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.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. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o001/17, de 
autoria de todos os vereadores (Moção de Aplausos para instrutores da 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GMRIO). 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 
sessão ordinária que seria realizada às 10h do dia sete de março próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram vinte horas e treze 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. 


