
Ata da 9ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 18 de abril de 2017. 

Às dez horas e quarenta minutos do dia dezoito de abril de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Nona 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 agradeceu a presença de todos, destacando a da ex-
vereadora Rizê, e, após, 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. Antes da leitura do Expediente, discorreu sobre os 
questionamentos feitos pelos vereadores desta Casa quanto à aplicação de 
multas e paralisação de algumas obras particulares no município, que 
poderiam acarretar o aumento do desemprego em Guapimirim, uma vez 
que grande parte da mão de obra local era formada por trabalhadores da 
construção civil. O Sr. Presidente explicou que, em momento algum, os 
vereadores quiseram que o Executivo deixasse de cumprir a lei, mas que 
combateriam, sim, qualquer tipo de abuso de poder. Disse, ainda, ter 
sabido de comentários de que os vereadores, ao fazerem tais 
questionamentos, estariam visando benefícios particulares, informação esta 
que ele classificou como maldosas e tendenciosas, e esclareceu que as 
reclamações chegaram aos edis através dos proprietários dos imóveis, que 
os procuraram em busca de soluções justas. A seguir, pediu ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, 
a saber: PROJETOS DE LEIS: n.o1217/17, de autoria do ver. Cláudio 
Vicente Vilar, que dispõe sobre Programa de Intercâmbio Educacional; 
n.o1218/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que dispõe 

sobre o atendimento ao público nas agências bancárias estabelecidas no 

Município; REQUERIMENTOS: nº010/17, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha (Moção de Aplausos para o Sr. Rômulo André Pires dos 
Santos, Policial Militar e Segundo Sargento no BAC (Batalhão de Ações 
com Cães) – RG 68873); n.o 011/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente 

Vilar (Moção de Aplausos para o Sr. Luís Cláudio Oliveira, Subsecretário 
Municipal de Educação); n.o 012/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para a Srª. Brenda Tavares da Rosa, 
desenhista do Município de Guapimirim); INDICAÇÕES: n.os 274, 275 e 
276/17, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 277 e 278/17, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.o 279 e 280/17, de autoria 
do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.o 281, 291 e 292/17, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 282, 283 e 284/17, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves; n.os 285, 286 e 287/17, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.o 288, 289 e 290/17, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 293, 294 e 295/17, de autoria 
da ver. Alessandra Lopes de Souza. Dando continuidade, o Sr. 
Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o 



ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) solicitou que o requerimento 
nº012/17, de sua autoria, fosse votado em regime de urgência, e teceu 
elogios à Brenda Tavares da Rosa, desenhista local, pelos seus belos 
trabalhos. O edil felicitou o Sr. Presidente pela sua reeleição para o biênio 
2019-2020, declarando sua confiança no mesmo, e parabenizou, também, 
o Poder Executivo pelos seus primeiros cem dias de governo, desejando 
que o empenho demonstrado por ele perdurasse até o fim do mandato. 
Ademais, agradeceu a presença da ex-vereadora Professora Rizê, do Sr. 
Nielsen Krizek Caparelli de Moura, Secretário Municipal de Esporte e 
Lazer, e do Sr. Lúcio Ricardo de Oliveira Fita, Diretor de Transportes do 
Município. O Sr. Presidente, a seguir, agradeceu a presença da Sr.ª Suely 
Gusso Elias, Assessora Parlamentar da Deputada Martha Rocha, 
Presidente da Comissão de Segurança Pública da ALERJ, com a qual 
vinha conversando sobre diversos assuntos, dentre os quais a realização de 
uma audiência pública para tratar da segurança pública nas esferas federal, 
estadual e municipal. Após, parabenizou o ver. Leleco pela homenagem 
que prestaria à desenhista Brenda Tavares, exaltando, também, seus 
trabalhos. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do 
Modelo) requereu, com urgência, Moções de Aplausos para os vereadores 

André de Azeredo Dias e Halter Pitter dos Santos da Silva, pelo 

Dia da Polícia Civil e Militar do Brasil, comemorado no dia 21 de abril. 
Seguindo, disse ter visitado o Posto de Saúde do Vale das Pedrinhas, o 
qual encontrou bem organizado, e o do bairro Várzea Alegre, que estava 
sofrendo com a falta d’água. O parlamentar condenou a Fontes da Serra 
por não atender aquela localidade, e pediu que esta Câmara convocasse um 
representante da empresa para prestar esclarecimentos. Depois, disse ter se 
deparado, ao se deslocar do segundo distrito para o primeiro, com mais de 
cinquenta caminhões engarrafando a estrada, que carregavam barro 
retirado do território de Guapimirim, e pediu ao Secretário Municipal de 
Ambiente que averiguasse tal situação, pois os veículos estavam 
destruindo as vias municipais sem que houvesse nenhuma contrapartida 
para o município, como, por exemplo, dar empregos aos munícipes. Falou, 
ainda, de sua visita às instalações do CVT de Guapimirim, acompanhado 
da vereadora Alessandra, do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia 
Pedro Fernandes, e do Deputado Estadual Marco Figueiredo, tendo em 
vista viabilizar a abertura da unidade de ensino, que se encontrava 
abandonada e danificada pela ação de vândalos e salteadores. Finalmente, 
informou que, ao sair desta reunião, visitaria os colégios de Parada Ideal e 
Citrolândia. O Sr. Presidente informou que o areal comentado pelo ver. 
César do Modelo havia sido interditado pelo município após uma operação 
das Secretarias Municipais de Segurança e de Ambiente, e que o 
empreendimento estava funcionando por uma decisão liminar. Disse, 
ainda, que o Secretário Municipal de Ambiente havia se comprometido a 
lhe enviar toda a documentação levantada por ele com relação ao areal, 
para que esta Casa pudesse tomar as providências cabíveis. O edil frisou 
que seriam usados todos os recursos necessários para que a extração, caso 
continuasse, fosse feita da forma correta, com a devida compensação 
ambiental e geração de empregos para Guapimirim. Concluindo, disse ter 
sido informado pelo Secretário de Ambiente que a extração não poderia 



estar ocorrendo naquele local, e que esta Câmara, juntamente aos órgãos 
interessados em defender o interesse da população de Guapimirim, iria a 
todas às instâncias judiciais necessárias para que tal absurdo não 
continuasse. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
agradeceu a presença da ex-vereadora Rizê e elogiou o ver. César do 
Modelo pela sua busca por parceria visando à ativação do CVT de 
Guapimirim. O vereador ressaltou que a capacitação da mão de obra local 
era de suma importância, visto que oportunidades de emprego surgiriam 
em empreendimentos da Coca-Cola e de uma cervejaria nas proximidades. 
Colocou-se, a seguir, à disposição da Casa para combater os maus serviços 
prestados pela empresa Fontes da Serra. Concluindo, teceu elogios ao 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer e ao de Segurança, Ordem 
Pública e Defesa Civil, pelas suas atuações à frente de suas pastas, mesmo 
com poucos recursos financeiros. O Sr. Presidente concordou com o 
vereador Osvaldo com relação aos secretários, salientando que o Sr. 
Nielsen, além de sua história no futebol, era formado em Educação Física, 
e que o seu trabalho não se resumia somente ao esporte, mas também a 
outras iniciativas que objetivavam a busca por uma vida saudável, como o 
Baile da Terceira Idade, por exemplo. Com a palavra, o ver. Cláudio 
Vicente Vilar (Magal) também exaltou o trabalho do Secretário Nielsen, 
bem como o do Sr. Lúcio Ricardo, vulgo “Magrão”, Diretor de 
Transportes do Município. Agradeceu, por fim, a presença da Professora 
Rizê. Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias também dirigiu 
elogios à Professora Rizê e agradeceu sua presença, afirmando que a 
mesma fazia falta no Legislativo. Disse, também, que o Sr. Nielsen era 
uma pessoa qualificada e com a experiência necessária para desenvolver 
um excelente trabalho à frente da Secretaria de Esportes e Lazer, tendo 
sido, portanto, uma boa escolha por parte do Prefeito. Parabenizou, a 
seguir, o Executivo Municipal pelos seus primeiros cem dias de governo, 
principalmente por ter sanado a ausência de alguém de “pulso forte” à 
frente do Município. O edil estendeu seus elogios aos Secretários e 
servidores municipais. Após, mencionou ter ido ao hospital para visitar 
uma sobrinha que acabara de nascer, e que ficou feliz com a nova 
administração daquela unidade de saúde, fruto, a seu ver, do trabalho sério 
e competente da Direção e da Secretaria de Saúde. Quanto ao CVT, 
lembrou ter lutado em seu mandato anterior, junto ao então Presidente da 
FAETEC, Sr. Celso Pansera, pela instalação da unidade em Guapimirim, e 
ressaltou que a parte mais difícil havia sido feita, que era a construção do 
prédio, que foi abandonado pelo governo estadual. Terminando, Andre 
Azeredo pediu o empenho dos seus pares para que, com a ajuda dos 
deputados com os quais possuíam ligação, viabilizassem o funcionamento 
do CVT. O Sr. Presidente frisou que, realmente, o mais simples não foi 
feito, ou seja, colocar aquela unidade de ensino em funcionamento, algo 
que outros municípios já haviam conseguido. Com a palavra, a vereadora 
Alessandra Lopes de Souza agradeceu a visita do Secretário de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, Pedro Fernandes, e do 
Deputado Estadual Marco Figueiredo, objetivando viabilizar, em parceria 
com o município, a abertura do CVT de Guapimirim. A vereadora 
agradeceu também o Secretário de Governo, Pastor Ricardo, que foi quem 



recepcionou essas autoridades junto a ela e o ver. César do Modelo. Com a 
palavra, o ver. Nelcir fez duras críticas à Fontes da Serra, que, apesar de 
Guapimirim ser abundante em água, não atendia à várias localidades, 
como o Segundo Distrito. O vereador declarou ter tentado entrar em 
contato com o gestor da concessionária, porém não logrou êxito, e 
colocou-se à disposição para ajudar a combater os maus serviços prestados 
pela empresa. Com a palavra, o Sr. Presidente condenou os contratos de 
concessão feitos com as empresas Paraíso Verde e Fontes da Serra, que, no 
caso desta, possuía cláusulas abusivas, com a que obriga o município a 
reparar os danos causados em vias e passeios públicos por serviços 
realizados pela empresa, além do fato de a mesma não apresentar qualquer 
tipo de plano de expansão – já que não atendia grande parte do município, 
como o Segundo Distrito – e nem de contingência. Disse ainda ter sido 
informado de que a concessionária havia sido comprada por um grupo 
espanhol, mas que o mesmo sairia do Brasil. Após, informou que esta Casa 
estava dando início naquele dia, 18 de Abril, o Dia Nacional do Livro 
Infantil, ao projeto “Doe Imaginação”, uma campanha de doação de livros 
infantis, que seriam entregues a uma das escolas da rede municipal de 
ensino, após sorteio e avaliação dos mesmos por uma junta pedagógica. 
Discorreu também sobre o início, naquele mês, do Projeto “Câmara 
Itinerante”, explicando de forma sucinta seu funcionamento, cujos 
detalhes, bem como o calendário das audiências, estavam disponíveis no 
sítio eletrônico do Poder Legislativo. Parabenizou, ainda, o Poder 
Executivo pelos seus primeiros cem dias de mandato, durante os quais 
conseguiu reestruturar e, ainda mais, inovar a administração municipal. 
Depois, comentou sobre os recentes fatos que vinham tomando conta do 
noticiário nacional, que revelavam um verdadeiro “mar de lama” devido à 
corrupção que havia se apoderado da política brasileira, com o 
envolvimento de grandes construtoras em esquemas de propinas com altos 
valores monetários. O edil afirmou que o poder público municipal não 
poderia ficar alheio a isso, mas demonstrar sua posição favorável às ações 
contra a corrupção que estavam sendo realizadas pelo Judiciário, 
procurando corroborar com o processo de renovação das ideologias 
políticas do Brasil. Pitter informou ter recebido um ofício do Interlegis 
convidando para o “Encontro Interlegis Nova Legislatura”, do qual esta 
Casa participaria, visando à implantação da Escola do Legislativo 
Municipal; que a Mesa Diretora estaria apresentando, brevemente, um 
projeto para criação de um canal on-line onde a população pudesse fazer 
suas denúncias relacionadas às empresas prestadoras de serviços no 
município; e que encaminharia alguns servidores, bem como o vereador 
que se interessasse, para a realização de um curso acerca de contratos, 
licitações e prestação de serviços públicos, de modo que esta Casa tivesse 
pessoal qualificado para acompanhar e fiscalizar de perto todos os trâmites 
pertinentes, para que Guapimirim não viesse a passar por situações 
semelhantes às que estavam ocorrendo nas esferas nacional e estadual. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
pedido de urgência feito pelo ver. Paulo César da Rocha para votação 
do Requerimento 010/17, 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. Alex Rodrigues Gonçalves para 
votação do Requerimento 012/17, 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. Paulo César 
da Rocha para votação de seu requerimento verbal de Moções de 
Aplausos para os vereadores André de Azeredo Dias e Halter Pitter dos 
Santos da Silva. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 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 segunda 
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 segunda discussão. Em 
pauta, Projeto de Lei 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). 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.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. 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.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. 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.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. 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.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. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento nº006/17, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos para o Sr. 
Lúcio Ricardo de Oliveira Fita). Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 



discussão. Em pauta, Requerimento 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). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento 
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). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o 009/17, de autoria do ver. Cláudio Vicente 
Vilar (Moção de Aplausos para a Senhora Dolores Lardoza). Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento nº010/17, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos para o Sr. 
Rômulo André Pires dos Santos, Policial Militar e Segundo Sargento no 
BAC (Batalhão de Ações com Cães) – RG 68873). Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 012/17, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para a 
Srª. Brenda Tavares da Rosa, desenhista do Município de Guapimirim). 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento 
de Moções de Aplausos, de autoria do ver. Paulo César da Rocha, para 
os vereadores André de Azeredo Dias e Halter Pitter dos Santos da Silva, 

pelo Dia da Polícia Civil e Militar do Brasil, comemorado no dia 21 de 
abril. 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 19h do dia vinte e 
seis de abril próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e 
cinquenta e quatro 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. 
 


