
Ata da 15ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 30 de maio de 2017. 

Às dez horas e trinta minutos do dia trinta de maio de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima Quinta 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 
Cláudio Vicente Villar e Osvaldo São Pedro Pereira. 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.o1234/17, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o 

Município de Guapimirim a participar do Consórcio Intermunicipal de 

Agricultura da Baixada Fluminense; n.o1235/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que substitui nome de Creche 

Municipal; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: n.o23/17, de autoria 
do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 020 de 21 de 

fevereiro de 2017, que “institui o código de postura do Município de 

Guapimirim e dá outras providencias”; REQUERIMENTOS: n.os 019 
(Moções de Aplausos aos Srs. João Manuel Veiga, Maurício Sarmento de 
Almeida, Robson Wander Santos Barbosa, Fábio Alcântara Barroso de 
Azevedo e Auxêncio Dantas Wanderley Lins, da ACERVA – Associação 
dos Cervejeiros Artesanais de Guapimirim) e 020/17 (Moções de 
Aplausos ao Sr. Leandro Fiuza Cabral, Superintendente da Guarda Civil 
Municipal de Guapimirim, à Srª. Fernanda Nogueira da Silva, Guarda 
Civil Municipal de Guapimirim, ao Sr. Claudeci Tavares Sousa, Guarda 
Civil Municipal de Guapimirim, Sr. Jackson Heleno Souza da Silva, 
Guarda Civil Municipal de Guapimirim, ao Sr. Claudio Antonio Afonso, 
Superintendente Adjunto da Guarda Civil Municipal de Guapimirim, e ao 
Sr. Diogo Henrique Correa de Sousa, Colaborador, pela participação nas 
diversas ações de mobilização em prol do movimento “Maio Amarelo”), 
ambos de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; 
INDICAÇÕES: n.os 453, 454 e 455/17, de autoria do ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira; n.os 456, 457 e 458/17, de autoria do ver. Paulo César da 
Rocha; n.os 459, 460 e 461/17, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; n.os 462, 463 e 464/17, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves; n.os 465, 466 e 467/17, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.o 468, 469 e 470/17, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva; n.os 471, 472 e 473/17, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves. Dando continuidade, o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos, salientando a do Secretário Municipal de 
Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, Sr. Leonardo Rodrigues, do 
Subsecretário Municipal de Turismo, Sr. Maurício Almeida, dos 



membros da ACERVA (Associação dos Cervejeiros Artesanais de 
Guapimirim), e dos guardas civis municipais, que seriam homenageados 
nesta. Após, passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) também agradeceu a presença 
dos citados pelo Sr. Presidente, a quem parabenizou pelas Moções de 
Aplausos propostas.  Em seguida, parabenizou o Sr. Leandro Fiuza 
Cabral, Superintendente da Guarda Civil Municipal, pelo belo trabalho 
que vinha realizando em prol da segurança da população guapimiriense. 
Comentou, após, que, conforme já havia sido oficiado ao Executivo, 
moradores do bairro Caneca Fina estavam criticando a mudança do ponto 
final da Auto Viação Reginas, devido a problemas com o INEA (Instituto 
Estadual do Ambiente), tendo eles que se deslocarem do antigo ponto 
final até a padaria ao lado do depósito do Guto para embarcarem nos 
ônibus, de madrugada, expostos a assaltos, e tendo, muitas vezes, que 
pegar duas conduções. Os mesmos moradores solicitavam que o 
Executivo providenciasse, junto à Auto Viação Reginas, enquanto não 
fosse definida a questão do ponto final, que os ônibus fizessem o 
itinerário pelo bairro Caneca Fina. O edil prometeu buscar soluções junto 
ao Executivo, do qual esta Casa ainda aguardava resposta do ofício. O Sr. 
Presidente informou ter recebido o pedido dos moradores da Caneca 
Fina por meio de seu Gabinete On-line, e que o Executivo havia tratado 
do assunto com a Auto Viação Reginas, que se prontificou a atender os 
moradores daquele bairro, não tendo, contudo, apresentado qualquer 
solução até aquele momento. Concluindo, o ver. Leleco agradeceu o Sr. 
Presidente pela informação prestada e se disse satisfeito com a resposta 
do Executivo, que se mostrou disposto a resolver o problema. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) também 
discorreu sobre a reclamação dos moradores da Caneca Fina, e frisou 
que, com a mudança do ponto final, o tumulto no trânsito causado pelos 
ônibus só mudou de lugar. O parlamentar também parabenizou o ver. 
Halter Pitter pelas homenagens que estaria prestando através dos 
Requerimentos 19 e 20/17. O Sr. Presidente falou da oportuna presença 
de integrantes da Guarda Civil Municipal no auditório, que estavam 
tomando conhecimento dos problemas no trânsito causados pela Auto 
Viação Reginas, denunciados pelo ver. César do Modelo. Com a 
palavra, o ver. André de Azeredo Dias (André Azeredo) parabenizou 
o Sr. Presidente pelas Moções que concederia naquele dia e teceu elogios 
ao Secretário Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, e à 
Guarda Civil Municipal pelo empenho na manutenção da ordem pública 
e da segurança em Guapimirim, bem como pelo trabalho realizado na 
importante campanha “Maio Amarelo”, em prol da segurança do trânsito. 
Parabenizou, da mesma forma, os membros da ACERVA (Associação 
dos Cervejeiros Artesanais de Guapimirim), graças aos quais Guapimirim 
fazia parte da Rota Cervejeira Serra Verde Imperial. O Sr. Presidente 
agradeceu os elogios do vereador André a ACERVA, da qual ele, Pitter, 
também fazia parte, e lhe prometeu que cobraria o início de uma nova 
turma que permitisse o ingresso dele na Associação. Com a palavra, a 
ver. Alessandra Lopes de Souza (Alessandra Lopes) também 



congratulou aqueles que receberiam Moções de Aplausos propostas pelo 
ver. Halter Pitter, e disse que também ficaria feliz em fazer parte da 
ACERVA. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da 
Lage) parabenizou o Sr. Presidente pelas homenagens que prestaria ao 
término desta reunião, e comentou sobre o sucesso do projeto “Doe 
Imaginação”, colocando-se à disposição para participar novamente de sua 
divulgação em outros bairros. Com a palavra, o Sr. Presidente solicitou 
que os Requerimentos 19 e 20/17 e o Projeto de Lei 1235/17, todos de 
sua autoria, fossem incluídos na Ordem do Dia em regime de urgência. 
Após, comentou que o projeto “Doe Imaginação” estava recebendo 
também o apoio da Secretaria Municipal de Educação; que a meta de 
arrecadação de mil livros já estava quase sendo alcançada; que os livros 
seriam entregues à escola que vencesse um concurso de peças teatrais 
que cada uma teria que apresentar; e que objetivo era o de realizar essa 
campanha anualmente. Discursou, em seguida, acerca de sua Indicação 
468/17, para que o Poder Executivo providenciasse, junto à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços públicos, revitalização de toda área 
próxima ao Kartódromo Internacional de Guapimirim, localizado no 
bairro Parada Ideal, que tinha como objetivo difundir e ajudar o 
automobilismo carioca e nacional, divulgando a prática e renovando 
talentos do já tradicional, vitorioso e respeitado automobilismo brasileiro, 
e fomentar o turismo no município. A pedido do Sr. Presidente, foi 
reproduzido um áudio de um programa de automobilismo do canal 
SPORTV, no qual o narrador e o comentarista falavam sobre o belo e 
importante trabalho que era realizado no Kartódromo Internacional de 
Guapimirim. O vereador frisou que, apesar de já existir havia algum 
tempo, o kartódromo era pouco conhecido pelos próprios moradores do 
município, os quais conclamou a conhecerem e fazerem a divulgação das 
belezas e atrativos turísticos de Guapimirim. Ato contínuo, falou sobre a 
ACERVA, uma associação que não visava a incentivar o alcoolismo, 
mas, sim, o desenvolvimento da cultura da cerveja artesanal, formada por 
amigos que tinham como hobby a produção e degustação de uma boa 
cerveja, movimento este iniciado pelo mestre cervejeiro João Veiga, uma 
pessoa nacionalmente bem conceituada no meio cervejeiro, e que 
escolheu Guapimirim para viver, tendo já formado diversos cervejeiros, 
dentre os quais estavam atuais grandes empresários do ramo, permitindo 
que o município fizesse parte da Rota Cervejeira Serra Verde Imperial, 
proporcionado cultura e lazer a todos que quisessem participar, e mais 
uma opção para o desenvolvimento do turismo local. Quanto ao 
Requerimento 020/17, esclareceu que se devia ao trabalho concernente 
ao “Maio Amarelo” realizado pela Secretaria de Segurança, Ordem 
Pública e Defesa Civil, por meio da Guarda Civil Municipal, para 
conscientizar e alertar condutores sobre os perigos de se dirigir 
embriagado, sem o uso de cinto de segurança e de equipamentos de 
proteção, do qual participou também um jovem voluntário que já foi 
vítima de acidente de trânsito. Em seguida, enviou um recado à Viação 
Paraíso Verde de que não adiantava utilizar as redes sociais, por meio de 
“fakes”, para atacá-lo e acusá-lo de covarde e perseguidor, pois esse tipo 



de coisa não funcionaria com esta Casa, mas, sim, prestar um serviço 
decente à população de Guapimirim. O parlamentou contou que ao sair 
de casa no domingo, às seis horas, se deparou com aproximadamente 
cinco pessoas que o abordaram para reclamar de que estavam aguardando 
havia quarenta minutos por um ônibus, que estava parado em frente à 
creche do Jardim Modelo, com seus faróis e lanternas acionados. Ao 
questionar o motorista do ônibus sobre o que estava acontecendo, o 
mesmo lhe respondeu que não poderia seguir viagem porque havia se 
esquecido de um documento na garagem, e que estava aguardando um de 
seus colegas motoristas passar por ali e lhe entregar esse documento. O 
vereador disse, então, ter lhe dito que ele não deveria proceder daquela 
forma, fazendo com que aquelas pessoas ficassem aguardando por tanto 
tempo e àquela hora do dia, ao que ele respondeu que não havia 
problema algum, pois dentro de quinze a vinte minutos ele prosseguiria 
viagem. O Sr. Presidente anotou a placa do veículo, KVG1767, e 
informou que pediria a inclusão desta na investigação da Comissão 
Especial de Inquérito que apurava possíveis irregularidades da 
concessionária Paraíso Verde. O edil voltou a afirmar que pelo caminho 
das redes sociais, fazendo-se de vítima, a empresa só encontraria mais 
problemas e dificuldades, e que o caminho correto seria colocar bons 
ônibus, em linhas e horários decentes, prestando um serviço de qualidade 
e com um preço justo. Por fim, afirmou que, de modo algum, esta Casa 
recuaria ou retardaria os trabalhos da CEI, mas, pelo contrário, quanto 
mais problemas surgissem, mais essa Casa se empenharia e aceleraria o 
processo de investigação, pois o tempo necessário para que a empresa se 
adequasse, desde que conseguiu a concessão, já havia passado, e ele já 
não aguentava mais ver ônibus em péssimas condições transportando a 
população de forma precária e, ainda, negando gratuidade aos estudantes. 
Terminado 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 dos Requerimentos 019 e 020/17 e do Projeto de Lei 
1235/17, todos de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, 
Projeto de Lei 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei 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. 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.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. 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.o 1232/17, de autoria do Poder Executivo, que reformula o 

Fundo Municipal de Turismo 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.o 1235/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, 
que substitui nome de Creche Municipal. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 019/17, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva (Moções de Aplausos aos Srs. João 
Manuel Veiga, Maurício Sarmento de Almeida, Robson Wander Santos 
Barbosa, Fábio Alcântara Barroso de Azevedo e Auxêncio Dantas 
Wanderley Lins, da ACERVA – Associação dos Cervejeiros Artesanais 
de Guapimirim). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o 020/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moções de Aplausos ao Sr. Leandro Fiuza Cabral, 
Superintendente da Guarda Civil Municipal de Guapimirim, à Srª. 
Fernanda Nogueira da Silva, Guarda Civil Municipal de Guapimirim, ao 
Sr. Claudeci Tavares Sousa, Guarda Civil Municipal de Guapimirim, Sr. 
Jackson Heleno Souza da Silva, Guarda Civil Municipal de Guapimirim, 
ao Sr. Claudio Antonio Afonso, Superintendente Adjunto da Guarda 
Civil Municipal de Guapimirim, e ao Sr. Diogo Henrique Correa de 
Sousa, Colaborador, pela participação nas diversas ações de mobilização 
em prol do movimento “Maio Amarelo”). 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 sete de junho próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram onze 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. 



 


