
Ata da 14ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 24 de maio de 2017. 

Às dezenove horas e vinte e três minutos do dia vinte e quatro de maio de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Décima Quarta 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 as 
ausências de Alessandra Lopes de Souza, André de Azeredo Dias e 
Cláudio Vicente Villar. 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.o 1225/17, de autoria do Poder Executivo, que 
cria a Patrulha Mecanizada Agrícola junto à Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Pesca do Município de Guapimirim e regulamenta 

sua gestão; n.o 1226/17, de autoria do Poder Executivo, que cria 

Programa de Trabalho abre Crédito Especial, para fortalecimento e 

dinamização da agricultura familiar e aquisição de máquinas, 

equipamentos e implementos para patrulha mecanizada; n.o 1227/17, de 
autoria do Poder Executivo, que cria Programa de Trabalho abre Crédito 

Especial, aquisição de implementos agrícolas; n.o 1228/17, de autoria do 
Poder Executivo, que cria Programa de Trabalho abre Crédito Especial, 

para aquisição de maquinário para processamento de pescado, gerando 

emprego através da piscicultura; n.o 1229/17, de autoria do Poder 
Executivo, que cria Programa de Trabalho abre Crédito Especial, para 

reforma e ampliação do mercado produtor familiar e aquisição de 

caminhão; nº 1230/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias, que 
dispõe sobre instituição de meia entrada para professores da rede pública 

e particular em estabelecimentos que promovam lazer, entretenimento e 

estimulem a difusão cultural; n.o 1231/17, de autoria do Poder Executivo, 
que revoga a Lei nº 824 de 11 de Julho de 2014 e dá outras providências 

correlatas; n.o 1232/17, de autoria do Poder Executivo, que reformula o 

Fundo Municipal de Turismo de Guapimirim e dá outras providências; n.o 

1233/17, de autoria do Poder Executivo, que altera os anexos I, II e VI da 

Lei 933, de 07 de fevereiro de 2017; PROJETO DE RESOLUÇÃO: n.o 

741/17, de autoria da Mesa Diretora, que constitui Comissão Especial de 

Inquérito, para apurar as irregularidades na empresa Viação Paraíso 

Verde Ltda-ME, e dá outras providências; INDICAÇÕES: n.os 423, 424, 
425 e 426/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 427, 428, 
429, 435 e 436/17, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.o 430, 
431, 432, 433 e 434/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva; n.os 437, 438 e 439/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira; n.os 440, 441 e 442/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de 
Souza; n.os 443, 444, 445, 446 e 447/17, de autoria do ver. Paulo César da 
Rocha; n.os 448, 449, 450, 451 e 452/17, de autoria do ver. Nelcir do 
Amorim Alves. COMUNICADO: n.o CM044468/2017, do Ministério da 
Educação. Dando continuidade, o Sr. Presidente agradeceu a presença do 



subsecretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim, Sr. Urias 
Fernandes, e parabenizou a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e 
Defesa Civil, que, por meio da Guarda Civil Municipal, vinha realizando 
diversas ações de mobilização em prol do movimento Maio Amarelo, que 
tinha como objetivo conscientizar a população acerca da prevenção de 
acidentes no trânsito. Após, passou a palavra aos senhores vereadores. 
Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) requereu que 
o Projeto de Resolução 741/17 fosse incluído na Ordem do Dia em regime 
de urgência. A seguir, parabenizou o Secretário e o Subsecretário de 
Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim, bem como o Poder 
Executivo, pelas proposições encaminhadas a esta Casa voltadas ao 
incentivo à agricultura local. Em seguida, discorreu sobre sua Indicação 
436/17, para que o Executivo criasse o Centro Municipal de Atendimento 
Especializado – CMAE, para atendimentos a crianças e adolescentes com 
deficiência visual, auditiva, autismo, síndrome de Down, deficiência 
intelectual e múltipla, com vistas ao desenvolvimento de suas 
potencialidades e o resgate de melhores condições de desempenho pessoal, 
escolar e social. O Sr. Presidente exaltou a Indicação do ver. Leleco, 
ressaltando a importância da participação do poder público, já que as 
famílias que possuem membros com algum tipo de deficiência, 
geralmente, passam por grandes dificuldades. Com a palavra, o ver. Paulo 
César da Rocha (César do Modelo) destacou a grande relevância da 
campanha Maio Amarelo, e que o trânsito de Guapimirim, atualmente, era 
melhor do que há aproximadamente seis anos, quando esta Casa realizou 
uma campanha pelo uso do capacete por motociclistas. Parabenizou, ainda, 
o projeto “Pé na faixa, pé no freio”, de autoria da vereadora Alessandra 
Lopes, o qual ele já havia presenciado funcionar perfeitamente em outras 
cidades. Após, fez duras críticas à empresa Fontes da Serra, 
principalmente à cobrança praticada por religação e aos estragos causados 
pelos serviços realizados por ela na vias públicas, que, por contrato, 
acabam tendo que ser consertados pela Prefeitura. O edil frisou que 
elaboraria um projeto de lei visando a abolir essa cobrança por religação. 
O Sr. Presidente declarou o seu apoio, bem como de toda a Casa, à 
manifestação do ver. César do Modelo, e ressaltou que naquela reunião, 
por meio da Resolução 741/17, seria instaurada uma Comissão Especial de 
Inquérito com o objetivo de investigar possíveis irregularidades praticadas 
pela Viação Paraíso Verde, e que, brevemente, o próximo alvo seria a 
Fontes de Serra. Pitter reafirmou que tais empresas teriam que se adequar e 
prestar um serviço de qualidade aos munícipes, pois, caso contrário, 
amargariam o rigor da lei. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou a Secretaria de Segurança, Ordem 
Pública e Defesa Civil pela campanha “Maio Amarelo”; a Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Pesca pelos projetos apresentados nesta Casa com 
o intuito de facilitar e incentivar os investimentos na agricultura local; e a 
Secretaria de Saúde, que, a seu ver, vinha fazendo um trabalho digno de 
elogios, apesar da pouca disponibilidade de recursos. Parabenizou, 
igualmente, a empresa Guapi Papéis pelas vagas que estava 
disponibilizando para jovens aprendizes, afirmando que este era um 
exemplo a ser seguido pelos demais empreendedores locais. O Sr. 
Presidente afirmou que o apoio aos produtores rurais do município era 
indispensável, e que este tinha a intenção, inclusive, de comprar os 



produtos agrícolas diretamente desses produtores, com maior qualidade e 
bom preço, uma vez que as mercadorias saíam de Guapimirim para serem 
comercializadas no CEASA, retornando mais caras depois. Também 
parabenizou o projeto “Pé na faixa, pé no freio”, de autoria da vereadora 
Alessandra Lopes, e disse que já estava provado por outras cidades que, 
com informação, educação e conhecimento, era possível se ter um trânsito 
civilizado. O edil afirmou que os problemas causados no trânsito, como os 
congestionamentos em frente às escolas, só eram resolvidos, geralmente, 
com a aplicação de multas aos infratores por parte da Guarda Municipal. 
Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Lage) se disse 
feliz por poder cumprir mais uma de suas promessas de campanha, ao lutar 
contra os maus serviços prestados pela Viação Paraíso Verde, e declarou 
sonhar fazer parte da Comissão Especial de Inquérito que investigaria 
também a Fontes da Serra, que, a seu ver, deveria ser instaurada 
urgentemente. O Sr. Presidente lhe respondeu que ele não só faria parte da 
Comissão, mas que também a presidiria. Concluindo, Nelcir da Lage 
externou que se sentiria honrado em presidir essa CEI. Com a palavra, o 
Sr. Presidente elogiou o pedido de urgência feito pelo ver. Leleco para 
votação do Projeto de Resolução 741/17, e reiterou que a concessionária 
de transporte coletivo de Guapimirim não merecia ter a palavra “Paraíso” 
no nome. Comentou, ainda, ter visto um dos ônibus da empresa com uma 
pintura nova, com uma aparência boa, mas deixou claro que esse tipo de 
maquiagem não o enganaria, principalmente por ele ser Policial Civil 
desde os dezoito anos de idade e, por isso, tinha uma vasta experiência no 
campo da investigação. Ratificou, também, que a empresa teve mais de 
vinte anos para se organizar e fazer os investimentos necessários; que, se 
ela não o fez, o problema não era da Casa de Leis e nem da população; que 
ela, portanto, teria que se adequar ou entregar a concessão para que outra 
empresa interessada em prestar um serviço de qualidade o fizesse; e que 
gostaria de conhecer as duas outras empresas que perderam a licitação para 
a Paraíso Verde, pois, a seu ver, era impossível alguém perder para uma 
empresa tão ruim. Terminado 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 n.o741/17, de autoria da 
Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido 
de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, pedidos de 
urgência feitos pelo Poder Executivo para votação dos Projetos de Leis 
n.os1226, 1227, 1228, 1229 e 1233/17, de autoria da Mesa Diretora. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os pedidos de urgência 
foram aprovados por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei n.o1221/17, 
de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que dispõe sobre o 

fornecimento obrigatório de serviços de empacotamento de compras por 

mercados, supermercados e hipermercados nas condições que especifica. 
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.o1222/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, 
que institui o programa Clube Escola, com objetivo de organizar 

atividades esportivas, como Olimpíadas Estudantis, recreação e lazer 

para os alunos 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.o1223/17, de autoria do ver. André de Azeredo Dias, que autoriza o 

Poder Executivo a criar o programa “Wi-fi Livre Guapi”, gratuito, em 

todos os espaços e prédios públicos municipais e dá outras providencias. 
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.o1224/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
acrescenta alínea ao artigo 34 da Lei 217 de 07 de agosto de 1998, que 

“dispõe sobre o transporte coletivo 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.o 

1226/17, de autoria do Poder Executivo, que cria Programa de Trabalho 

abre Crédito Especial, para fortalecimento e dinamização da agricultura 

familiar e aquisição de máquinas, equipamentos e implementos para 

patrulha mecanizada. 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.o 1227/17, de autoria do Poder Executivo, que 
cria Programa de Trabalho abre Crédito Especial, aquisição de 

implementos agrícolas. 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.o 1228/17, de autoria do Poder Executivo, que 
cria Programa de Trabalho abre Crédito Especial, para aquisição de 

maquinário para processamento de pescado, gerando emprego através da 

piscicultura. 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.o 1229/17, de autoria do Poder Executivo, que cria 

Programa de Trabalho abre Crédito Especial, para reforma e ampliação 

do mercado produtor familiar e aquisição de caminhão. 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.o 1233/17, 
de autoria do Poder Executivo, que altera os anexos I, II e VI da Lei 933, 

de 07 de fevereiro de 2017. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Projeto de Resolução n.o741/17, de autoria da Mesa 
Diretora, que constitui Comissão Especial de Inquérito, para apurar as 

irregularidades na empresa Viação Paraíso Verde Ltda-ME, e dá outras 

providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 
de Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão. Findada 
a Ordem do Dia, o sr. Presidente informou que a Comissão Especial de 
Inquérito, instituída nesta sessão, seria formada pelos vereadores 
Alessandra Lopes de Souza (Presidente), Alex Rodrigues Gonçalves e 
Nelcir do Amorim Alves. 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 trinta de maio próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram vinte horas e vinte e cinco 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. 


