
Ata da 8ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 12 de abril de 2017. 

Às dezenove horas e trinta e quatro minutos do dia doze de abril de dois 
mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Oitava 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 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.o1209/17, de autoria do Poder Executivo, que revoga o parágrafo 3º do 

artigo 59 da lei nº 933, de 07 de janeiro de 2017, que dispõe sobre a 

concessão de gratificação aos detentores de cargos comissionados de 

atribuições de direção, chefia e assessoramento em até 50% (cinquenta 

por cento); n.o1212/17, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta e 

altera os artigos 5º, 6º e 7º da Lei 746/2013, que disciplina a concessão de 

diárias e pagamento de despesas concedidas a agentes públicos dos 

órgãos da administração pública direta e indireta e adota outras 

providências; n.o1213/17, de autoria do Poder Executivo, que 
regulamenta e altera os artigos 1º E 2º, altera os artigos 3º e 18 da Lei nº 

747/2013 que dispõe sobre a instituição do regime de adiantamentos no 

âmbito da administração pública do município de Guapimirim e dá outras 

providências; n.o1214/17, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves, que 
institui no âmbito do Município de Guapimirim o incentivo à 

aprendizagem do jogo de xadrez na Rede Pública de Ensino; n.o1215/17, 
de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que denomina de “Rua 

Miguel Francisco” a atual “Rua E”, transversal à Rua Cuiabá, 

loteamento vila Modelo, bairro Parada Modelo, Guapimirim/RJ; 

n.o1216/17, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o Exercício Financeiro 2018 (LDO 2018); 
REQUERIMENTOS: nº00617, de autoria do ver. Paulo César da Rocha 
(Moção de Aplausos para o Sr. Lúcio Ricardo de Oliveira Fita); n.o 
007/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de 
Aplausos para o Sr. Nielsen Krizek Caparelli de Moura, Secretário 
Municipal de Esporte e Lazer); n.o 008/17, de autoria do ver. Cláudio 
Vicente Vilar (Moção de Aplausos para o Padre da Igreja Nossa Senhora 
D`Ajuda, Pároco Marllon Eduard Gonçalves); n.o 009/17, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar (Moção de Aplausos para a Senhora Dolores 
Lardoza); INDICAÇÕES: n.os 237, 238, 239, 240 e 241/17, de autoria do 
ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.o 242, 243, 244, 245 e 246/17, 
de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 247, 248 e 249/17, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.o 250, 251, 252 e 253/17, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 254, 255 e 258/17, de autoria 
da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.o 256 e 257/17, de autoria do ver. 



André de Azeredo Dias; n.os 259, 260, 261, 262 e 263/17, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha; n.os 264, 265, 266, 267 e 268/17, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.o 269, 270, 271, 272 e 273/17, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva. Dando continuidade, o 
Sr. Presidente registrou a presença do Sr. João Maurício, Secretário de 
Obras de Guapimirim, e o agradeceu pela atenção que vinha dando às 
indicações provenientes desta Casa de Leis, explicando que eram fruto dos 
anseios da população, e que, se utilizadas da maneira correta, serviam para 
orientar o Poder Executivo no atendimento dessas demandas. O edil frisou 
que cópias das indicações estavam sendo encaminhadas também para os 
secretários responsáveis pelas pastas pertinentes, e que o Secretário João 
Maurício vinha demonstrando celeridade e eficiência no atendimento, 
sendo um exemplo a ser seguido pelos demais. Com a palavra, o ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o Poder Executivo e a 
Câmara Municipal pelos primeiros cem dias de mandato, citando, em 
especial, sua equipe de trabalho. Parabenizou, também, o Presidente Pitter 
pela união alcançada entre os vereadores e com o Executivo Municipal, 
desejando que isso perdurasse por todo o mandato. O Sr. Presidente 
parabenizou o ver. Leleco pela Indicação 243/17, para que o Poder 
Executivo implantasse o serviço de “Unidade Odontológica Móvel”, 
visando a atender a população nos bairros mais afastados do município. O 
ver. Leleco agradeceu ao Dr. João Paulo Costa, dentista voluntário no 
projeto de saúde bucal destinado aos servidores da Câmara e seus 
dependentes, e explicou ter feito a referida indicação devido à grande 
procura de munícipes pelo serviço ao verem a unidade móvel estacionada 
em frente ao prédio do Legislativo Municipal. O Sr. Presidente ressaltou 
que o Dr. João Paulo se voluntariou a fazer duzentos atendimentos na 
Câmara de Vereadores, indo ao encontro da indicação do ver. Leleco e do 
Projeto de Lei 1197/17, que “autoriza o Poder Executivo Municipal por 
meio de doação ou convênio, fornecer Kit de Higiene Bucal nas escolas 
públicas municipais”, no sentido de melhorar a saúde bucal do cidadão 
guapimiriense. O parlamentar parabenizou a atitude do Dr. João Paulo, 
afirmando que, em breve, lhe concederia uma Moção de Aplausos pelo 
feito. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) 
também elogiou os cem primeiros dias do governo municipal, 
especialmente o trabalho do Secretário João Maurício, cuja pasta era a que 
mais recebia indicações dos edis, devido ao estado de abandono em que o 
município se encontrava. César do Modelo afirmou que o Dr. João Paulo 
tinha uma van agregada no Município para prestação do mesmo serviço 
que estava fazendo na Câmara, mas que, em determinado momento, o 
governo anterior dispensou seus serviços. Disse, ainda, que, apesar disso, o 
dentista se ofereceu para continuar atendendo o município gratuitamente, 
pedindo tão somente que fosse fornecido pelo Município o combustível 
para sua van, mas que, ainda assim, o antigo gestor municipal não quis. 
Concluindo, o vereador parabenizou o Dr. João Paulo pela bela atitude 
demonstrada. O Sr. Presidente também congratulou o Dr. João Paulo, 
salientando que sua atitude, além de bonita, demonstrava que ele tinha 
amor pelo que fazia e se preocupara em ajudar o próximo. Com a palavra, 
o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) agradeceu ao 



Secretário João Maurício por ter atendido sua solicitação de poda de 
árvores e troca de lâmpadas da iluminação pública nas proximidades da 
empresa Papéis Guapi, visando à segurança de funcionários e moradores 
da localidade. O edil também parabenizou o Executivo e o Legislativo 
pelos cem dias de mandato que se passaram, durante os quais vinham 
demonstrando compromisso e responsabilidade. Destacadamente, 
parabenizou o Presidente desta Casa pelas mudanças e inovações que 
havia proporcionado, como as sessões noturnas e a Câmara Itinerante. Por 
fim, convidou a todos para o musical de páscoa da Primeira Igreja Batista 
em Parada Modelo, a ser realizado no dia quinze de abril, na Praça da 
Emancipação, bem como para as programações da igreja católica 
relacionadas à semana santa. O Sr. Presidente elogiou a lembrança do ver. 
Osvaldo com relação aos eventos religiosos, e afirmou que, apesar de 
vivermos em um Estado laico, era muito importante guardar tais tradições. 
Pitter agradeceu os elogios recebidos do vereador, frisou que vinha 
tentando fazer o melhor à frente desta Casa de Leis, e informou que, em 
breve, começariam as atividades da Câmara Itinerante e da Escola 
Legislativa. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) 
parabenizou o trabalho sério que o Secretário de Saúde vinha fazendo, mas 
ressaltou que a Saúde de Guapimirim estava sobrecarregada por ter que 
atender também moradores de municípios vizinhos, que correspondiam a 
cerca de quarenta por cento dos atendimentos. O parlamentar disse que 
esta Casa deveria continuar apoiando e auxiliando o Secretário de Saúde, 
bem com o Secretário de Obras, pois o mesmo vinha se esforçando para 
atender aos pedidos dos edis, mas os problemas relacionados à sua pasta 
eram recorrentes. Concluindo, parabenizou sua filha por estar completando 
naquela data quinze anos de idade. Com a palavra, o Sr. Presidente 
salientou que o governo passado fora muito ruim, mas que a atual gestão e 
seus secretários não deveriam ficar somente criticando a gestão anterior, 
mas, sim, trabalhar para atender a toda demanda do município, como 
estava fazendo o Secretário João Maurício. Em seguida, agradeceu à 
Guarda Civil Municipal pela presença no prédio do Legislativo visando à 
segurança de todos que participavam da sessão plenária, parabenizando-a 
também por uma prisão efetuada naquele dia. Tendo em vista o feriadão 
que se aproximava, o Sr. Presidente informou que solicitaria a 
intensificação do patrulhamento da Guarda Civil Municipal e da Polícia 
Militar para garantir a segurança da população e daqueles que visitariam o 
município. Lembrou, ainda, que outrora os vereadores não eram ouvidos e, 
muito menos, atendidos pelo Poder Executivo, o que não ocorria com a 
nova gestão municipal, que vinha dando atenção aos pedidos desta Casa, 
demonstrando comprometimento e responsabilidade com a coisa pública. 
Discorreu, por fim, sobre a importância de se reconhecer o trabalho 
daqueles que se empenhavam por uma boa prestação do serviço publico, 
como os que seriam homenageados com Moções de Aplausos, a saber, o 
Sr. Nielsen Krizek Caparelli de Moura, Sec. Municipal de Esporte e Lazer, 
e o Sr. Lúcio Ricardo de Oliveira Fita, Diretor de Transportes do 
Município. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 
Em pauta, Projeto de Lei n.o1207/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves, que dispõe sobre a inserção do CEP respectivo em todas as 



placas de denominação de logradouro 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.o1208/17, de autoria do ver. Alessandra Lopes de Souza, que 
institui na Rede Municipal de Ensino, a “Campanha de Incentivo à 

Leitura”. 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.o1210/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, 
que cria o diploma “Aluno Destaque”, para estudantes do ensino 

fundamental do 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.o1211/17, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que autoriza a criação do 

Pipódromo no Município de Guapimirim e institui a Semana Educativa 

nas Escolas Públicas e Privadas. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente procedeu à leitura 
da convocação dos Senhores Vereadores, datada de 30 de Março de 2017, 
para a eleição de renovação da Mesa Diretora desta Casa para o biênio 
2019-2020, tendo sido registrada uma única Chapa, composta pelos 
seguintes membros: PRESIDENTE: Halter Pitter dos Santos da Silva 
(PSB); VICE-PRESIDENTE: Alex Rodrigues Gonçalves (PDT); 
PRIMEIRO SECRETÁRIO: Rosalvo de Vasconcellos Domingos (SD); e 
SEGUNDO SECRETÁRIO: Nelcir do Amorim Alves (PDT). O Sr. 
Presidente, a seguir, registrou a ausência do ver. André de Azeredo Dias 
(DEM), e deliberou ao Plenário a votação da Chapa Única, que ocorreu 
como segue: Alex Rodrigues Gonçalves (PDT) votou SIM pela eleição 
da Chapa Única; Paulo César da Rocha (PV) votou SIM pela eleição da 
Chapa Única; Osvaldo São Pedro Pereira (PPS) votou SIM pela eleição 
da Chapa Única; Cláudio Vicente Vilar (PPS) votou SIM pela eleição da 
Chapa Única; Alessandra Lopes de Souza (PMN) votou SIM pela eleição 
da Chapa Única; Nelcir do Amorim Alves (PDT) votou SIM pela eleição 
da Chapa Única; Rosalvo de Vasconcellos Domingos (SD) votou SIM 
pela eleição da Chapa Única; Halter Pitter dos Santos da Silva (PSB) 
votou SIM pela eleição da Chapa Única. Após a votação, o Sr. Presidente 
declarou a Chapa Única eleita por unanimidade para o biênio 2019-
2020. 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 dezoito de abril próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram vinte horas e dezenove 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. 
 


