
Ata da 13ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 22 de maio de 2019. 

Às dezenove horas e dezessete minutos do dia vinte e dois de maio de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Décima Terceira Sessão Ordinária no Primeiro 

Período do Vigésimo Sétimo 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 Alessandra 
Lopes de Souza. 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: 
OFÍCIO: n.o 265/19, de autoria do Conselho Tutelar de Guapimirim/RJ; 
PROJETO DE LEI: n.o 1392/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que institui a implantação de faixa de retenção e recuo 

exclusivo para bicicletas e motocicletas nas vias públicas equipadas com 

semáforos no município de Guapimirim; n.o 1393/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que proíbe a instalação de redutor de 

velocidade (calotas - popular tartaruga) de forma transversal, de acordo 

com a Resolução do CONTRAN nº 336 de 24 de novembro de 2009; n.o 

1394/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
estabelece cadastro dos motoristas que realizam transporte escolar e da 

área da saúde no município de Guapimirim; REQUERIMENTO: n.o 

019/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de 
Aplausos para o Sr. Josenildo Maia, Inspetor de Polícia de 2º Classe); 
INDICAÇÕES: n.os 262, 263 e 273/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves; n.os 264, 265 e 266/19, de autoria do ver. Paulo César da 
Rocha; n.os 267, 268 e 269/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de 
Souza; n.os 270, 271 e 272/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva; n.os 274, 275 e 276/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da 
Silva; n.os 277, 278 e 279/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; 
n.os 280, 281 e 282/19, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 

283, 284 e 285/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira. Após a 
leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o 
vereador Rosalvo de Vasconcellos pelas Moções de Aplausos que 
entregaria aos senhores Rudson Nogueira Gama, Jackson Saluzi e 
Cristovão dos Santos, bem como a vereadora Alessandra Lopes pelas 
Moções de Aplausos que concederia a representantes do LB Studio 
Personal Trainer. O edil agradeceu a presença de todos e teceu elogios a 
todos os homenageados, assim como ao Sr. Nielsen Krizek, Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer e de Turismo, e ao Sr. Renato dos Santos, 
Chefe de Gabinete do Executivo. Com a palavra, o ver. Paulo César da 
Rocha (César do Modelo) agradeceu a presença do secretariado 
municipal e parabenizou a todos que seriam homenageados com Moções 
de Aplausos, em especial o Sr. Jackson Saluzi, responsável pela Casa Civil 



e pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, reconhecendo 
seu bom trabalho realizado frente a essas pastas, apesar do estado de 
abandono no qual o município se encontrava, havendo, a seu ver, muito 
ainda a ser feito. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) 
agradeceu a presença de todos e parabenizou os que receberiam Moções de 
Aplausos. Com a palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos 
agradeceu seus pares por terem aprovado as Moções de Aplausos que ele 
entregaria após a sessão, e exaltou o trabalho e dedicação de todos que 
seriam homenageados por ele e pela vereadora Alessandra, em nome desta 
Casa. Com a palavra, o Sr. Presidente discorreu sobre o novo ciclo do 
projeto Parlamento Jovem, que se iniciaria com visitas às escolas e a 
eleição de novos vereadores jovens, explicando que o objetivo principal 
era o de plantar a semente para o futuro político de Guapimirim. Depois, 
comentou sobre o sucesso da última audiência pública da Câmara 
Itinerante, projeto cujo objetivo era o de aproximar mais a população do 
poder público municipal, o que vinha trazendo bons resultados para o 
município. Falou, também, sobre o “Maio Amarelo”, que, naquele ano, 
focaria na educação e conscientização das crianças quanto ao trânsito, 
informando, ainda, que haveria um evento sobre o tema na próxima sexta-
feira (24), realizado pelo Departamento Municipal de Transito 
(DEMUTRAN), na Praça Paulo Terra. Por fim, discorreu sobre o projeto 
Doe Imaginação, de iniciativa desta Câmara, que tinha o intuito de 
incentivar a leitura, a imaginação e a diversão das crianças. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o 1383/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração 

do Plano Plurianual – PPA – Quadriênio 2018/2021 do município de 

Guapimirim, instituído pela Lei nº 1023/2017, 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.o 1391/19, de autoria do ver. André de Azeredo Dias, que denomina 

de Praça Jardim da Cotia a atual área municipal localizada na área I1, 

no bairro Cotia. 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 1390/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente 
Vilar, que dispõe sobre a implantação de comedouros e bebedouros para 

animais de rua 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. 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 vinte e 
oito de maio próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove 
horas e trinta 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. 
 


