
Ata da 20ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 13 de agosto de 2019. 

Às onze horas e dois minutos do dia treze de agosto de dois mil e 
dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Vigésima 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 presença de todos. 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 425, 426 e 
427/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 428 e 429/19, de 
autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 430, 431 e 432/19, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 433, 434 e 435/19, de autoria 
da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 436, 437 e 438/19, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 439, 440 e 441/19, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 442, 443 e 444/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva. Após a leitura, o Sr. Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o Projeto Parlamento Jovem e 
desejou aos jovens vereadores que eles aproveitassem o conhecimento 
adquirido. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do 
Modelo) também parabenizou o Projeto Parlamento Jovem e destacou as 
presenças de autoridades, diretores de escolas, professores e pais de 
alunos. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo 
Pereira) também parabenizou o Projeto Parlamento Jovem, bem como os 
diretores, professores e pais envolvidos. Com a palavra, o ver. Fabrício 
Aragão da Silva (Fabrício Tubarão) agradeceu a presença do Prefeito e 
das demais autoridades e parabenizou o Parlamento Jovem, dando boas-
vindas aos novos vereadores mirins. Com a palavra, o ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro (Max da Iconha) também exaltou o 
Parlamento Jovem, frisando que esta Câmara era a única na região que 
tinha um projeto desse tipo. O edil também parabenizou o trabalho do 
Prefeito Zelito Tringuelê, apesar das dificuldades financeiras do 
Município, assim como da Secretária Municipal de Educação. Com a 
palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) agradeceu a presença do 
Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de Educação, e parabenizou 
todos os envolvidos no Parlamento Jovem. Com a palavra, o ver. Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos (Rosalvo) agradeceu as presenças de 
autoridades, diretores de escolas, professores e pais de alunos, e desejou 
boa sorte aos novos vereadores mirins que tomariam posse naquele dia. 
Com a palavra, o Sr. Presidente afirmou que esta Câmara era a única na 
região que tinha projetos como o Parlamento Jovem, Câmara Itinerante e 
Doe Imaginação, e que isso só era possível graças à harmonia e à parceria 
com o Executivo, por meio da Escola do Legislativo e da Secretaria 



Municipal de Educação. O vereador parabenizou o Prefeito Zelito pelo seu 
comprometimento com o Município e por ter tomado a frente das obras 
municipais, que passaram a evoluir mais rapidamente após isso. Por fim, 
discorreu sobre o sucesso do primeiro Parlamento Jovem, das dificuldades 
superadas, dos aprendizados obtidos e das expectativas para o novo ciclo 
que se iniciava com a posse dos atuais vereadores mirins naquele dia. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. 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 segunda discussão. Em pauta, 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. 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 

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. 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 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. 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 19h do dia 21 de agosto 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e quarenta 
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. 
 


