
Ata da 22ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 27 de agosto de 2019. 

Às dez horas e trinta e dois minutos do dia vinte e sete de agosto de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Vigésima Segunda 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 470, 471 e 472/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 473, 
474 e 475/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 476, 477 e 
478/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 479, 480 e 481/19, 
de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 482, 483 e 484/19, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 485, 486 e 487/19, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 488 e 489/19, de autoria 
da ver. Max Alexandre Felizardo Castro; n.os 490, 491 e 492/19, 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 a vereadora 
Alessandra Lopes e o ver. Paulo César pelas Moções apresentadas. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) agradeceu a 
presença dos policiais militares que seriam homenageados por proposição 
da vereadora Alessandra, bem como dos policiais civis da 67ª Delegacia de 
Polícia de Guapimirim, aos quais esta Casa também concederia Moções de 
Aplausos propostas por ele. O edil lembrou que a construção da Delegacia 
local foi uma indicação sua. Em aparte, o ver. Leleco registrou a presença 
do Sr. Wellington Vivas dos Santos, servidor público municipal, que 
também receberia Moção de Aplausos de autoria do ver. Osvaldo. Com a 
palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) 
parabenizou a vereadora Alessandra Lopes e o ver. Paulo César pelas 
Moções propostas, e fez elogios aos policiais civis e militares, ressaltando 
que os órgãos de segurança pública eram indevidamente criticados pela 
mídia. O edil frisou, ainda, que a vereadora Alessandra estava sempre em 
busca de melhorias para a segurança pública. Terminando, fez elogios ao 
servidor Wellington Vivas dos Santos. Com a palavra, o ver. Fabrício 
Aragão da Silva (Fabrício Tubarão) fez elogios a todos que seriam 
homenageados com Moções de Aplausos, e parabenizou os autores dos 
requerimentos. Com a palavra, o ver. Max Alexandre Felizardo Castro 
(Max da Iconha) afirmou que todos os que receberiam Moções de 
Aplausos eram merecedores de tal homenagem. O edil parabenizou o 
comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da 
Polícia Militar do Rio de Janeiro, Tenente-Coronel Maurílio Nunes, pela 
bem sucedida atuação da corporação no seqüestro do ônibus na Ponte Rio-



Niterói. Falou, também, sobre a importante indicação do vereador César 
do Modelo que culminou na construção da 67ª DP, ressaltando que, 
anteriormente, os ex-vereadores João Maurício, Osvaldo Vivas e ele, Max, 
negociaram a compra da antiga fábrica da Worthington pelo Município, 
local que, atualmente, abrigava, além da Delegacia, o INSS e outros 
órgãos municipais, tornando-se, assim, um grande legado para 
Guapimirim. Com a palavra, a ver. Alessandra Lopes de Souza 
parabenizou todos os homenageados e falou de sua gratidão às Polícias 
Civil e Militar pelo empenho delas em proporcionar segurança à 
população. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) 
também fez elogios aos homenageados com Moções de Aplausos, 
agradeceu as Polícias Civil e Militar pela segurança do município, que no 
ano 2016, segundo ele, estava um caos, e afirmou que esta Casa estava à 
disposição dos mesmos. Com a palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos (Rosalvo) agradeceu a presença dos que seriam agraciados com 
Moções de Aplausos, bem como do Sr. Luís, do Vale das Pedrinhas, que o 
procurou em seu gabinete para tratar de demandas daquela localidade. 
Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o time de basquete Small 
River, de Guapimirim, por ter se tornado o primeiro Campeão da Liga 
Vale Serrano, fazendo um breve relato sobre a história do time e as 
condições em que praticavam o esporte. O vereador afirmou estar tratando 
com o Prefeito Municipal da regulamentação da Lei “Bolsa Atleta/Bolsa 
Técnico”, que visava valorizar e beneficiar atletas e técnicos amadores do 
Município de Guapimirim em competições regionais, estaduais e 
nacionais, inclusive para ingresso em clubes esportivos através de testes. 
Após, parabenizou todos os que receberiam Moções de Aplausos, falou de 
sua alegria em fazer parte da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e 
afirmou que havia uma inversão de valores no tocante aos problemas de 
segurança pública, pois a mídia, no seu processo de divulgação, procurava 
colocar aqueles que protegiam a sociedade como criminosos. O edil frisou 
que tais profissionais sofriam com baixos salários e falta de estrutura para 
desempenhar suas funções, dentre outros problemas, mas que, apesar 
disso, não se furtavam ao cumprimento de suas obrigações. Em seguida, 
falou do trabalho da vereadora Alessandra em prol da segurança pública 
local e da importante parceria que passou a existir entre as forças de 
segurança do Estado e o Município, que estruturou sua Guarda Civil 
Municipal e criou órgãos imprescindíveis para a segurança e a ordem 
pública de Guapimirim. Comentou, ainda, sobre os bons números 
apresentados pelo 34º BPMRJ relacionados à segurança pública local nos 
últimos meses, demonstrando uma grande evolução se comparados aos de 
2016, conforme citado pelo ver. Magal. Por fim, parabenizou os autores 
das Moções de Aplausos para os policiais militares e civis, e afirmou que a 
segurança pública passava por um momento ruim em todo o país, mas que 
a união venceria os problemas. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo para votação do Projeto de Lei 1417/19, 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 1417/19, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito 



adicional suplementar por excesso de arrecadação. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 043/19, 
de autoria do ver. Paulo César da Rocha (Moções de Aplausos para 
Policiais da 67ª DP-Guapimirim). Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o 044/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza (Moções de Aplausos para Policiais 
Militares). 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 quatro de setembro próximo vindouro, e encerrou esta 
quando eram onze horas e dez 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. 



 


