
Ata da 24ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 10 de setembro de 2019. 

Às dez horas e quarenta e sete minutos do dia dez de setembro de dois mil 
e dezenove, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues Gonçalves, 
realizou-se a Vigésima Quarta 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 de Halter Pitter dos 
Santos da Silva. 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: 
REQUERIMENTO: n.o 046/19, de autoria do ver. Alessandra Lopes de 
Souza (Moções de Aplausos para policiais militares lotados no 34º 
BPMRJ); n.o 047/19, de autoria do ver. Alessandra Lopes de Souza 
(Moção de Aplausos para o policial militar 1º SGT Luís Fernando Souza 
de Vilhena); INDICAÇÕES: n.os 518, 519 e 520/19, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 521, 522, 523, 529 e 536/19, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 524 e 525/19, de autoria do 
ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 526, 527 e 528/19, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 530, 531 e 532/19, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 533, 534 e 535/19, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 537, 538 e 539/19, de autoria 
do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 540, 541 e 542/19, 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. Paulo César da 
Rocha (César do Modelo) agradeceu a presença de cidadãos da Zona 
Oeste do município do Rio de Janeiro que estavam ali acompanhando o 
Sgt. Vilhena, e parabenizou os vereadores Osvaldo e Alessandra pelas 
Moções propostas. Terminando, parabenizou o Sr. Presidente pela 
condução dos trabalhos da sessão. Com a palavra, o ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) pediu que o Requerimento 47/19, de 
sua autoria, fosse votado nesta sessão em regime de urgência. Após, 
registrou a presença do Presidente da Associação Amigos do Sorriso 
Especial, Sr. Vanderlei de Paula, do Vice-Presidente da mesma 
Associação, Sr. Daniel de Paula, e do Sgt. Matos, que estavam 
acompanhando o Sgt. Vilhena, que seria homenageado. O edil 
parabenizou, ainda, a vereadora Alessandra e os policiais a quem ela 
homenagearia com Moções de Aplausos. Falou, ademais, sobre a entrega 
de uma ambulância, que estava ocorrendo naquele dia, para atender ao 
Distrito do Vale da Pedrinhas, parabenizando, por isso, o Prefeito Zelito 
Tringuelê, o Secretário Municipal de Saúde e os vereadores, que, segundo 
ele, sempre lutaram por melhorias para aquela localidade. Com a palavra, 
o ver. Fabrício Aragão da Silva (Fabrício Tubarão) parabenizou os 
homenageados com Moções de Aplausos e os autores dos requerimentos. 
Com a palavra, o ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Max da 
Iconha) agradeceu a presença dos citados pelo ver. Osvaldo, a quem 
parabenizou pela Moção proposta. Parabenizou, também, o Prefeito Zelito 



Tringuelê pela ambulância disponibilizada para atender o Vale das 
Pedrinhas, conforme havia prometido, e, da mesma forma, o trabalho 
realizado pelos profissionais do Centro de Saúde Mental de Guapimirim. 
O edil também parabenizou a vereadora Alessandra e os policiais a quem 
ela estava homenageando com Moções de Aplausos, destacando a 
diminuição da criminalidade no município. Falou, por fim, da necessidade 
desta Casa reconhecer também o trabalho da Polícia Rodoviária Federal 
pelo importante papel desempenhado nas fronteiras e nas divisas do Rio de 
Janeiro. Com a palavra, a ver. Alessandra Lopes de Souza pediu que o 
Requerimento 46/19, de sua autoria, fosse votado nesta sessão em regime 
de urgência. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) 
afirmou que os agraciados com Moções de Aplausos eram merecedores de 
tal homenagem, visto que a segurança havia melhorado muito no 
município. Com a palavra, o ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos 
também exaltou a disponibilização de uma ambulância para o Segundo 
Distrito, afirmando que isso beneficiaria diversos bairros daquele local. O 
edil parabenizou e agradeceu a presença dos que seriam homenageados 
com Moções de Aplausos. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou o 
Prefeito Municipal pela ambulância que estava sendo entregue para o Vale 
das Pedrinhas, ressaltando se tratar de uma vitória também de todos os 
vereadores. Agradeceu, ainda, o Prefeito pelo asfaltamento da Rua João 
Mariano da Silva, na Quinta Rosângela, em atendimento à indicação sua e 
do ver. Max da Iconha. Por fim, agradeceu a presença e parabenizou os 
que receberiam Moções de Aplausos. Terminado o Expediente, deu-se 
início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pela ver. 
Alessandra Lopes de Souza para votação do Requerimento 46/19, de sua 
autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de urgência 
feito pelo ver. Osvaldo São Pedro Pereira para votação do Requerimento 
47/19, 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 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. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão. Em pauta, Requerimento n.o 046/19, de autoria do 
ver. Alessandra Lopes de Souza (Moções de Aplausos para policiais 
militares lotados no 34º BPMRJ). Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o 047/19, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para o policial militar 1º 
SGT Luís Fernando Souza de Vilhena). 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 dezoito de setembro próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e dezessete 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. 


