
Ata da 16ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 11 de junho de 2019. 

Às dez horas e cinquenta e dois minutos do dia onze de junho de dois mil e 
dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima Sexta 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 as ausências de Fabrício 
Aragão da Silva e Paulo César da Rocha. 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: INDICAÇÕES: n.os 330, 331 e 
332/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 333, 334 e 
335/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 336, 337 e 
338/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 339, 340 
e 341/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 342, 343 e 
344/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 345, 346 e 
347/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 348, 349 e 350/19, 
de autoria do ver. Paulo César da Rocha. Após a leitura, o Sr. Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro (Max da Iconha) se disse orgulhoso em 
voltar ao Legislativo, o qual já presidiu, deixando, a seu ver, um bom 
legado. O edil agradeceu a presença de familiares e eleitores e afirmou que 
daria continuidade aos trabalhos que já desenvolvia junto ao povo 
guapimiriense. Em seguida, parabenizou o Presidente Halter Pitter pela 
condução da Câmara Municipal e pelos projetos em andamento, como a 
Câmara Itinerante. Parabenizou, da mesma forma, o Prefeito Zelito 
Tringuelê pela boa administração do Município, apesar de a receita com os 
royalties terem caído pela metade, destacando a viabilização do 
funcionamento da FAETEC e sua tentativa de assumir a construção da 
creche da Iconha, de responsabilidade do Governo Federal. O vereador 
ressaltou que muitos municípios estavam “quebrando”, e que havia uma 
torcida por parte de pretensos candidatos para que o mesmo acontecesse 
com Guapimirim e eles se apresentassem como a solução para todos os 
problemas, espalhando, inclusive, informações falsas sobre o atual 
Governo. Concluindo, frisou estar voltando pela porta da frente, com 
oitocentos votos, aproximadamente, colocou-se à disposição de seus pares 
e do Prefeito Municipal, e registrou a presença do Dr. Pirajá Pires, 
administrador do condomínio Alpha II, onde muitos empregos eram 
gerados, ajudando, assim, a aquecer a economia local. Com a palavra, o 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) agradeceu a presença do Prefeito 
Zelito Tringuelê, deu boas-vindas ao ver. Max da Iconha e parabenizou o 
Sr. Presidente pelas Moções propostas. Com a palavra, a ver. Alessandra 
Lopes de Souza desejou sucesso ao ver. Max da Iconha em seu mandato. 
Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) destacou a 



presença do Chefe do Executivo Municipal de Guapimirim e parabenizou 
o Sr. Presidente pelos requerimentos de Moções de Aplausos, bem como 
aqueles que as receberiam. Após, disse que, apesar das dificuldades, o 
Município estava caminhando. Deu, ainda, boas-vindas as ver. Max da 
Iconha e declarou defender o aumento no número de cadeiras no 
Legislativo com o objetivo de acompanhar o crescimento populacional de 
Guapimirim. Exaltou, ademais, o trabalho dos vereadores, o que era 
evidenciado pelo grande número de indicações feitas ao Executivo, mas 
lamentou que muitas destas não pudessem ser atendidas devido à falta de 
recursos financeiros do Município. Por fim, agradeceu a presença do Sr. 
Pirajá Pires. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo 
Pereira) parabenizou e deu boas-vindas ao ver. Max da Iconha e 
concordou com as observações feitas pelo mesmo. Parabenizou, também, o 
Sr. Jackson, Secretário Municipal da Casa Civil de Guapimirim, pelo 
comprometimento com o município, bem como o recém nomeado 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim, 
vereador licenciado André de Azeredo Dias, acreditando que este faria um 
bom trabalho frente à pasta. Parabenizou, ainda, o Sr. Presidente pelas 
Moções que concederia ao grupo de Escoteiros presente na Casa, 
exaltando a importância da instituição na formação de cidadãos de bem. 
Com a palavra, o Sr. Presidente comentou sobre as Moções de Aplausos 
que concederia aos grupos de Escoteiros justamente no Dia dos Escoteiros 
do Mar, ressaltando a importante contribuição da instituição para a 
educação de jovens, ensinando-os a desempenhar um papel ativo na 
sociedade. Igualmente, falou das Moções que entregaria a policiais civis 
lotados na 66ª Delegacia Policial em Piabetá, cujo trabalho vinha 
contribuindo para a diminuição da criminalidade na região, conforme 
dados apresentados pelo 34º BPMRJ na última Câmara Itinerante. Após, 
afirmou que tanto o Prefeito Zelito quanto os vereadores desta Casa eram 
atacados nas redes sociais por pessoas que se aproveitavam do sofrimento 
de munícipes para se promoverem politicamente, mas que, assim como o 
Prefeito, os vereadores continuavam trabalhando em prol de Guapimirim 
sem se abaterem. Ademais, disse que o ver. Max era bem-vindo, que o 
mesmo teve uma votação expressiva, e que acreditava que André Azeredo 
faria um bom trabalho frente à Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Pesca de Guapimirim. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1395/19, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que institui a política municipal 
de atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista e 
com comprometimento neurológico, 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 1398/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que 
dispõe sobre obrigatoriedade de capacitação de cursos de primeiros 
socorros aos funcionários e professores de instituições de ensino 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 Resolução 
n.o 761/19, de autoria da Mesa Diretora, que altera e dá nova redação ao 



Parágrafo Único do Artigo 120, artigos 221, 222, 223, 224 e §§1º e 2º, 
Art.225, inciso II e §2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Guapimirim, e dá outras providencias. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 026/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para o Grupo 
Escoteiro 146 GMAR/Guapimirim). Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o 027/19, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para o Grupo Escoteiro 
143 GMAR/ Vale das Pedrinhas). 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 dezenove de junho próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram onze horas e trinta 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. 



 


