
Ata da 19ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 7 de agosto de 2019. 

Às dezenove horas e dez minutos do dia sete de agosto de dois mil e 
dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima Nona Sessão Ordinária no Segundo 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 do ver. Paulo 
César da Rocha. Em seguida, colocou em discussão e votação a ata da 3ª 
Sessão Extraordinária realizada no dia trinta de julho passado, 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: PROJETO DE 
LEI: n.o 1410/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade dos responsáveis pelo Hospital Municipal, Centro 

de Imagens e Postos de Saúde Municipais, e ou seus respectivos 

substitutos, divulgarem a relação nominal dos médicos que estiverem 

realizando atendimentos emergenciais e/ou ambulatoriais; n.o 1415/19, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que cria horário exclusivo de 

carga e descarga no Município de Guapimirim e dá outras providencias; 
n.o 1416/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
institui o Programa Municipal Bolsa Atleta e Bolsa Técnico no Município 

de Guapimirim, e dá outras providências; REQUERIMENTO: n.o 042/19, 
de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moções de Aplausos para 
o Motoclube Águias de Cristo); INDICAÇÕES: n.os 401, 402 e 403/19, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 404, 405 e 406/19, 
de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro; n.os 407, 408 e 
409/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 410, 411 e 
412/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 413, 414 e 415/19, 
de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 416, 417 e 418/19, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 419, 420 e 421/19, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 422, 423 e 424/19, de autoria 
do ver. Fabrício Aragão da Silva. Após a leitura, o Sr. Presidente passou 
a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Leleco) discorreu sobre o Projeto de Lei 1415/19, de sua 
autoria, que cria horário exclusivo de carga e descarga no Município de 
Guapimirim, e parabenizou todos os envolvidos no Projeto Parlamento 
Jovem, em especial seu afilhado Patrick. Com a palavra, o ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) solicitou que o Requerimento 
42/19, de sua autoria, fosse incluído na pauta da Ordem do Dia em regime 
de urgência, e convidou a todos para o culto de inauguração da sede do 
Motoclube Águias de Cristo de Guapimirim, que seria realizado no 
próximo sábado, na Primeira Igreja Batista de Parada Modelo. Comentou, 
ainda, sobre o Projeto Parlamento Jovem, parabenizando todos os 
envolvidos. Com a palavra, o ver. Max Alexandre Felizardo Castro 
(Max da Iconha) também exaltou o Parlamento Jovem, parabenizando 



todos os jovens e aqueles que estavam trabalhando no projeto. Fez elogios, 
também, ao Projeto de Lei 1415/19, de autoria do ver. Leleco, e declarou 
que, brevemente, apresentaria uma proposta de revitalização da Praça da 
Emancipação, condenando o fato de haver um ponto de ônibus naquele 
local. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) também 
falou sobre a importância do Projeto Parlamento Jovem e agradeceu ao 
Executivo pelas obras realizadas pelo município, destacando a construção 
de uma quadra de futevôlei que estava sendo bastante utilizada pelos 
jovens, ocupando-os, dessa forma, com uma atividade saudável e 
mantendo-os longe das ruas. O Sr. Presidente comentou que, na 
revitalização da Praça do Jequitibá, os moradores preferiram a construção 
de uma quadra de futevôlei a uma horta comunitária, e informou ter 
encaminhado ao Executivo um projeto chamado “Pratique futevôlei. 
Pratique saúde.”, que seria implementado através da Secretaria de 
Esportes, e que havia a intenção de se construírem mais quadras e 
expandir, posteriormente, o projeto. Com a palavra, o ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos (Rosalvo) também tratou do projeto Parlamento 
Jovem, agradecendo aos jovens vereadores que estavam se despedindo, 
especialmente à Vereadora Jovem Laila, que havia representado seu 
gabinete. Com a palavra, o Sr. Presidente falou sobre a Indicação 414/19, 
do ver. Leleco, e sobre o Projeto de Lei 1395/19, de sua autoria, ambos 
relacionados às necessidades das pessoas com transtorno do espectro 
autista. O edil explicou que seu projeto já havia se tornado Lei e estava 
sendo colocado em prática pela Secretaria Municipal de Saúde. Fez 
elogios, ainda, ao Projeto de Lei 1415/19, de autoria do ver. Leleco, e 
afirmou que a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa 
Civil vinha realizando estudos e implementando ações importantes visando 
ao ordenamento urbano. A seguir, discorreu sobre as bem sucedidas 
realizações da Escola do Legislativo e do Parlamento Jovem, tecendo 
elogios ao servidor Julio Paiva, que estava à frente desses projetos, bem 
como aos demais servidores envolvidos. Após, falou acerca do 
aprendizado adquirido pelos vereadores mirins e pela Câmara Municipal 
no Primeiro Parlamento Jovem, e se despediu dos jovens vereadores, 
agradecendo-os e dando-lhes importantes conselhos. Por fim, o Sr. 
Presidente franqueou a palavra aos vereadores mirins, que falaram de suas 
experiências e fizeram agradecimentos diversos. Terminado o Expediente, 
deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de Urgência feito 
pelo ver. Osvaldo São Pedro Pereira para votação do Requerimento 
42/19, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
pedido de Urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, 
Requerimento n.o 042/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
(Moções de Aplausos para o Motoclube Águias de Cristo). Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1403/19, 
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a cessão de servidores 

públicos do Poder Legislativo a órgãos da Administração Direta e 

Indireta Municipal 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 1404/19, de autoria do 



ver. Fabrício Aragão da Silva, que dispõe sobre a criação da Semana de 

Conscientização sobre a Importância da Destinação Correta para os 

Rejeitos Orgânicos Domésticos, nos dias 07 a 14 de junho, período em que 

foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em primeira 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 13 de 
agosto próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove horas e 
cinquenta e seis 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. 



 


