
Ata da 3ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 7 de março de 2017. 

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia sete de março de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Terceira 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 convidou o Chefe de Gabinete da 
Prefeitura Municipal de Guapimirim, Sr. Renato dos Santos, e o Vice-
Prefeito e Secretário de Governo de Guapimirim, Sr. Ricardo de Oliveira 
Almeida, a tomarem assento junto à Mesa Diretora. 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 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.o1195/17, de 
autoria do Poder Executivo, que estabelece ajuda de custo para os 
profissionais integrantes do programa “Mais Médicos”; n.o1196/17, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de profissional de educação física para 
acompanhamento e orientação dos cidadãos para a correta utilização 
dos equipamentos instalados pelo poder público nas academias, escolas, 
praças, parques e clubes municipais para a prática e condicionamento 
físico e dá outras providências; n.o1197/17, de autoria do ver. Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos, que autoriza o Poder Executivo Municipal, 
por meio de doação ou convênio, fornecer kit de higiene bucal nas 
escolas públicas municipais e dá outras providências; n.o1198/17, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias, que dispõe sobre o uso de 
espaços públicos de publicidade para campanhas educativas contra atos 
de violência contra a mulher; n.o1199/17, de autoria do ver. Halter 

Pitter dos Santos da Silva, que dispõe sobre o desembarque de 
mulheres e idosos, usuários do sistema de transporte coletivo, e dá 
outras providências; INDICAÇÕES: n.os 063, 064, 065, 066 e 067/17, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 068, 069, 070, 071 e 
072/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 073 
e 074/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 075, 076, 077, 
078 e 079/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 080, 
081 e 082/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 083, 084, 
085 e 086/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 087, 088, 
089, 090 e 091/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 092, 
093, 094, 095 e 096/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves 
parabenizou o carnaval realizado pelo governo guapimiriense, 
destacando a atuação das Secretarias Municipais de Turismo, de Obras e 
Serviços Públicos, e de Segurança e Ordem Pública, cujos responsáveis 
estavam presentes na sessão. O edil, posteriormente, se disse preocupado 
com o desemprego no município, problema este que acabava levando as 



pessoas a procurarem oportunidades no serviço público municipal, que 
não tinha condições de atender a demanda, mas que o Executivo estava 
estudando formas de atrair empresas para Guapimirim. Concluindo, 
afirmou estar otimista quanto à resolução da questão, baseado no 
comprometimento demonstrado pelo Prefeito com as causas da 
população. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha parabenizou e 
agradeceu a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ali representada por 
alguns de seus agentes, pela ministração do primeiro curso de 
aperfeiçoamento profissional da Guarda Civil Municipal de Guapimirim. 
O parlamentar, a seguir, louvou a presença do secretariado municipal, 
algo que ele nunca havia visto durante os mandatos anteriores, além da 
grande presença popular. Quanto ao desemprego que assolava a 
população local, disse crer nas ações que estavam sendo implementadas 
pelo Executivo Municipal para resolver o problema, e, com relação à 
falta d’água do Segundo Distrito de Guapimirim, que cumpriria a 
promessa de lutar para que a concessionária responsável pelo 
abastecimento cumprisse seu papel, atendendo aquelas comunidades. 
Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira teceu elogios à 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro, agradecendo-a pelo curso dado a 
Guarda Civil Municipal de Guapimirim gratuitamente. Após, ressaltou só 
ter ouvido elogios ao carnaval de Guapimirim, parabenizando todos os 
Secretários Municipais e o Prefeito Zelito Tringuelê pela realização do 
evento. O vereador também lamentou o desemprego de munícipes, 
concordou que a Prefeitura Municipal não tinha capacidade de comportar 
toda população desempregada de Guapimirim, e afirmou ser necessário 
facilitar a entrada de empresas no município e apoiar as já existentes, 
citando o caso da Guapi Papéis, localizada em Parada Modelo, que estava 
desenvolvendo um projeto para instalar uma fábrica com onduladeira, um 
equipamento utilizado na produção de chapas de papelão ondulado, 
matéria-prima para fabricação de embalagens, o que geraria 
oportunidades para a mão de obra feminina. O legislador, por derradeiro, 
parabenizou a Sr.ª Cecília, Secretária Municipal de Educação de 
Guapimirim, assim como todos os profissionais da Pasta, pelo trabalho 
realizado, até mesmo em finais de semana, para que as escolas 
estivessem com as condições necessárias para o início do ano letivo. 
Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias parabenizou esta Câmara 
pela homenagem que prestaria à Guarda Municipal do Rio de Janeiro, 
que se dispôs a ajudar na qualificação e aperfeiçoamento da Guarda Civil 
Municipal de Guapimirim, que sempre lutou por dignidade, condições e 
capacitação para o exercício de suas funções. André de Azeredo 
agradeceu o Prefeito Municipal pela atenção que vinha tendo com a 
Guarda do município, e à Guarda Municipal do Rio de Janeiro, 
afirmando aos seus agentes ali presentes que a instituição havia 
conquistado um lugar no coração e na história de Guapimirim. Ato 
contínuo, falou de seus projetos voltados à terceira idade, como os que 
deram origem às leis que reservavam vagas de estacionamento para 
idosos e que autorizavam o Executivo a criar a Coordenadoria de 
Qualidade de Vida e Envelhecimento Saudável, dentre outras indicações 
e emendas orçamentárias durante seu primeiro mandato, destacando o 
projeto “Academia da Terceira Idade”, em parceria com o Governo 
Estadual, que atendeu aproximadamente duzentos idosos do município, 



mas que se findou após a última mudança do Chefe do Executivo 
Estadual. O legislador afirmou que tal projeto seria reativado pelo atual 
governo municipal, não mais em parceria com o estadual, e que, pelo 
comprometimento que o Prefeito vinha demonstrando, perduraria por 
todo o seu mandato. Concluindo, discorreu sobre seu Projeto de Lei 
nº1196/17, alegando ser de extrema importância que as atividades 
esportivas, de condicionamento físico e, ainda, de puro lazer, praticadas 
pelos cidadãos nos equipamentos instalados nas praças, parques e clubes 
municipais, sejam acompanhadas e orientadas pelo profissional 
competente da saúde, isto é, o profissional de educação física, e, por isso, 
pediu a seus pares que apoiassem o mesmo. Com a palavra, a vereadora 
Alessandra Lopes de Souza parabenizou a todos os Secretários e 
servidores envolvidos na organização do carnaval de Guapimirim, e, 
depois, discursou em homenagem às mulheres pelo seu dia internacional 
(oito de março): “Podemos dizer que nós mulheres brasileiras temos 
muito a comemorar e muito a fazer. As mulheres são a maior força 
emergente no mundo, tudo que conquistamos, é fruto do esforço e da 
coragem de cada uma de nós. Podemos abrir um mundo de 
oportunidades, quando a força da mulher encontra apoio nas políticas 
do Governo. Novas oportunidades garantem maior autonomia e 
independência às mulheres, e são decisivas para romper o ciclo de 
violência em que muitas delas vivem, não só a violência física, também a 
psicológica (xingamento, ridicularizar, humilhar), tivemos um grande 
avanço neste sentido no ano de 2006, quando foi sancionada a Lei Nº 
11.340 conhecida como lei Maria da Penha. Maria da Penha é uma 
brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado. Com 
60 anos e três filhas, é líder de movimentos de defesa dos direitos da 
mulher, vítima emblemática de violência doméstica. Com a criação da 
lei, que aumenta o rigor das punições às agressões contra a mulher, 
quando ocorridas no ambiente doméstico ou familiar. Na prática a lei 
precisa e muito evoluir, mas foi sem dúvida um passo importantíssimo. 
Ao longo desses anos foram muitos os avanços que permitiram a mulher, 
maior liberdade para lutar por causas sociais, e com isso conquistar 
mais espaço no cenário político nacional, proporcionando que hoje 
existam mulheres em praticamente todos os cargos eletivos, no Brasil, 
foram eleitas 7.803 Vereadoras e 638 Prefeitas em 2016. Contamos hoje 
na Câmara Federal com 51 Deputadas e no Senado 13 Senadoras. Mas 
precisamos continuar nossa luta e garantir nossos direitos.”. Com a 
palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves afirmou que Guapimirim 
estava vivendo uma nova história, parabenizou o Poder Executivo e todo 
seu secretariado pelo comprometimento com o desenvolvimento do 
município, e declarou nunca ter visto um Vice-Prefeito trabalhar, como o 
fazia o Pastor Ricardo. Disse, ainda, que o povo se orgulharia de seus 
representantes, e pediu paciência aos cidadãos desempregados, pois tanto 
o Legislativo como o Executivo estavam trabalhando pela abertura de 
mais postos de trabalho no município, assim como para resolver o 
problema de falta d’água no Segundo Distrito. Com a palavra, o ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos congratulou o Prefeito Municipal 
pela escolha de seu secretariado, salientando o feito do Secretário de 
Segurança e Ordem Pública de Guapimirim Leonardo Rodrigues e seu 
Subsecretário Fully, que lutaram para que fosse realizado o curso de 



aperfeiçoamento profissional da Guarda Civil Municipal de Guapimirim, 
aplicado pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a quem agradeceu por 
ter se disposto a dar esse importante suporte ao município. Frisou, 
também, o trabalho dos Secretários de Obras e de Turismo na preparação 
da cidade para o carnaval e a organização do evento. Encerrando, 
parabenizou o Secretário de Governo, Pastor Ricardo, pelo apego que 
vinha demonstrando à busca de soluções para os problemas da 
municipalidade, e se declarou orgulhoso por fazer parte, novamente, 
deste Legislativo, e por ter, finalmente, suas reivindicações atendidas 
pelo Executivo, coisa que não acontecia na gestão anterior. Com a 
palavra, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, e disse ser 
muito importante a participação popular para esta Casa, que vinha, dia 
após dia, implementando medidas que proporcionassem essa 
aproximação e que tornassem seu trabalho mais eficiente. Após, frisou 
que seria muito bom para o Executivo e o Legislativo de Guapimirim 
poderem oferecer empregos para todos que precisassem, mas que os 
gestores municipais não poderiam deixar de lado o primordial 
compromisso com as contas públicas, o que vinha sendo efetivado pela 
atual administração de maneira muito forte, com a redução de cargos na 
estrutura administrativa municipal, visando à economia e ao pagamento 
em dia dos servidores. O Sr. Presidente destacou a crise econômica e 
financeira pela qual passavam o país, os estados e os municípios, e que 
Guapimirim, naquele momento, recebia menos recursos que em anos 
passados, principalmente os royalties da extração de petróleo. Atentou, 
ainda, para o grande número de desempregados em todo o país, que já 
passava de doze milhões, sendo uma população maior que a de Portugal. 
Ademais, falou da importância de se atrair mais empresas para o 
município, mas que o mesmo, devido ao estado de abandono em que se 
encontrava, ainda não reunia condições de infraestrutura e serviços 
públicos que tornassem viáveis a qualquer empresário investir na cidade, 
problema este que já estava começando a ser contornado pela atual 
administração municipal. Em seguida, discorreu sobre a importância do 
Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que estava sendo 
criado por meio do Projeto de Lei nº1189/17, através do qual a sociedade 
e o poder público, em conjunto, trabalhariam em torno do tema, 
fiscalizando, por exemplo, a criação do Centro de Controle de Zoonoses 
do Município, autorizada pelo Projeto de Lei nº1191/17, para que este 
estivesse o mais próximo possível das necessidades da coletividade. 
Comentou, igualmente, sobre o Projeto de Lei nº1190/17, 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”, sobre o qual já conversara com o Secretário Municipal de 
Saúde, que, provavelmente, seria o responsável pela pasta, que se 
mostrou favorável às iniciativas. Acerca do Projeto de Lei 1199/17, 
conhecido como “Parada Segura”, que “dispõe sobre o desembarque de 
mulheres e idosos, usuários do sistema de transporte coletivo”, explicou 
que seu objetivo era que as mulheres e os idosos, que utilizam o 
transporte coletivo urbano de passageiros, pudessem optar pelo local 
mais seguro e acessível para desembarque entre as 22 horas de um dia e 5 
horas do dia seguinte, desde que não se infrinja a legislação de trânsito, 



devendo haver no coletivo informativos sobre as disposições desta Lei, 
cabendo, ainda, ao Executivo regulamentar possíveis punições a quem 
desrespeitar a legislação. Explicou, ainda, ter apresentado o projeto nesta 
sessão oportunamente, já que no dia seguinte se comemoraria o Dia 
Internacional da Mulher, e aproveitou para divulgar números de uma 
pesquisa da Organização da Nações Unidas sobre a violência doméstica 
contra a mulher, que mata mais de cinco mulheres por hora em todo o 
mundo, estimando-se que cento e dezenove mulheres são assassinadas 
diariamente por um parceiro ou parente, sendo o Brasil, na América 
Latina, o quinto país mais violento contra as mulheres. O edil julgou 
inaceitáveis tais números, e afirmou que o poder público deveria 
trabalhar intensamente para mudar esse quadro. Por fim, em homenagem 
às mulheres, entregou um buquê de flores à vereadora Alessandra Lopes, 
única representante do gênero no Legislativo, ressaltando a importância 
dessa representatividade, e distribuiu rosas para as demais mulheres 
presentes na sessão. Concluído o Expediente, deu-se início à ORDEM 
DO DIA. 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 segunda 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 segunda 
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 
segunda 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 segunda 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 
segunda 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 segunda 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 segunda discussão. Em pauta, Projeto 



de Lei n.o1193/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente Villar, que dispõe 
sobre o programa do Turismo Escolar 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.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. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
primeira 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 quinze de março próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e quarenta e nove 
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. 


