
Ata da 23ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 4 de setembro de 2019. 

Às dezessete horas e vinte e sete minutos do dia quatro de setembro de 
dois mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Terceira 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: 
PROJETO DE LEI: n.o 1418/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que autoriza a criação, na esfera municipal, do 

Programa “Estágio Remunerado”, e dá outras providências; 
REQUERIMENTO: n.o 045/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para o time de Basquetebol Small 
River); INDICAÇÕES: n.os 493, 494, 495 e 510/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 496, 497 e 498/19, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 499, 503 e 504/19, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 500, 501 e 502/19, de autoria do ver. 
Fabrício Aragão da Silva; n.os 505/19, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos; n.os 506, 507 e 514/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 508 e 509/19, de autoria da ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro; n.os 511, 512 e 513/19, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar; n.os 515, 516 e 517/19, de autoria do ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira. Após a leitura, o Sr. Presidente explicou que a 
Indicação 510/19, de sua autoria, tratava da instalação de um ponto de 
ônibus com cobertura e assentos para passageiros em frente ao terreno 
localizado na esquina da Rua São João com a Avenida Dedo de Deus, e 
não do deslocamento de um ponto de ônibus já existente para aquele local, 
como sugeria o documento digitado, pedindo, por isso, a correção do 
mesmo. Ato contínuo, passou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o Sr. 
Presidente pelas Moções que propusera entregar ao time de basquetebol 
Small River, fazendo elogios aos agraciados. Com a palavra, o ver. Paulo 
César da Rocha (César do Modelo) parabenizou o time de basquetebol 
Small River e o Sr. Presidente pelas Moções propostas, e disse esperar que 
o exemplo do time servisse de inspiração para outras pessoas aderirem à 
prática esportiva. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
(Osvaldo Pereira) também parabenizou o time de basquetebol Small 
River, e falou da necessidade de incentivo por parte do Poder Executivo 
aos atletas locais, colocando em prática as indicações e leis aprovadas 
nesta Casa, tomando como exemplo as recentes propostas do ver. Halter 
Pitter. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) parabenizou 
o time de basquetebol Small River e frisou, também, a necessidade de 



incentivos por parte do Poder Executivo aos atletas de Guapimirim. Com a 
palavra, o Sr. Presidente solicitou que o Requerimento 45/19, de sua 
autoria, fosse incluído da Ordem do Dia desta sessão em regime de 
urgência. Em seguida, discorreu sobre a Moção de Aplausos para o time de 
basquete Small River, de Guapimirim, Campeão da Liga Vale Serrano, 
fazendo um breve relato sobre o time e as condições precárias em que 
praticavam o esporte, bem como da necessidade de o Poder Executivo 
apoiar a prática esportiva e os atletas amadores de Guapimirim, com 
iniciativas como, por exemplo, a implantação do Projeto “Bolsa 
Atleta/Bolsa Técnico”, de sua autoria. Por fim, discorreu sobre o Projeto 
de Lei 1418/19, de sua autoria, que “autoriza a criação, na esfera 
municipal, do Programa Estágio Remunerado”, pedindo o apoio de seus 
pares na aprovação do mesmo. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva para votação do Requerimento 45/19, de sua 
autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Requerimento n.o 
045/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de 
Aplausos para o time de Basquetebol Small River). 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 10h do dia dez de setembro próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove horas e cinquenta e um 
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. 


