
Ata da 30ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 24 de outubro de 2018. 

Às dezenove horas e trinta e dois minutos do dia vinte e quatro de 
outubro de dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter 
Pitter dos Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Sessão Ordinária no 

Segundo Período do Vigésimo Sexto 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 Senhores 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: PROJETOS DE LEIS: n.o 1348/18, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves, que denomina de Rua Esequias Ferreira de 

Almeida, a atual Rua Projetada do Loteamento Condomínio Abreus, 

localizada no bairro Cantagalo – Guapimirim/RJ; n.o 1349/18, de autoria 
do ver. André de Azeredo Dias, pelo qual fica instituido no ambito do 

Municipio de Guapimirim “o Dia Municipal Contra Toda Forma de 

Preconceito”; n.o 1350/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva, que cria a Semana educativa de conscientização para a prática 

de soltar pipas e papagaio sem o uso de cerol e linhas chilenas nas 

Escolas Municipais de Guapimirim e dá outras providências; n.o 

1351/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira, pelo qual fica 

instituído o incentivo a doação de animais de rua na segunda semana de 

agosto; n.o 1352/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves, que 
cria a Semana Municipal Contra o Analfabetismo no âmbito do 

Município de Guapimirim e dá outras providências; n.o 1353/18, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que institui 

“campanha educativa a respeito do descarte correto de medicamentos” 

e dá outras providências; n.o 1354/18, de autoria da ver. Alessandra 
Lopes de Souza, que institui o “dia municipal de combate ao trabalho 

infantil”; n.o 1355/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha, que 
institui “o dia municipal do futebol feminino amador no município de 

Guapimirim e dá outras providências; n.o 1356/18, de autoria do ver. 
Claudio Vicente Vilar, que institui “a Semana Municipal do Teatro 

Amador” e dá outras providências; n.o 1357/18, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves, que institui a semana educativa a respeito da 

pesca consciente e dá outras providências; INDICAÇÕES: n.os 694, 695 
e 696/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.o 697/18, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 698, 699 e 700/18, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 701, 702 e 703/18, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 704, 705 e 706/18, 
de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 707, 708 e 709/18, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 710, 711 e 712/18, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 713, 714 e 715/18, de 



autoria do ver. Claudio Vicente Vilar. Após a leitura, o Sr. Presidente 
franqueou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou a Deputa Estadual eleita 
Marina Pereira da Rocha pela sua conquista, e agradeceu a presença da 
Miss Guapimirim “Carol”. Com a palavra, o ver. Paulo César da 
Rocha (César do Modelo) ressaltou que seu filha, Marina do Modelo, 
foi a primeira pessoa natural de Guapimirim a conquistar uma cadeira na 
ALERJ, e agradeceu seus pares pela Moção de Aplausos que seria 
concedida a ela. Após, discorreu sobre suas indicações para fosse feita a 
limpeza das valas que ligam a rodovia até a Rua Darci Rosa, no bairro 
Parque Santa Eugênia, e o reparo na iluminação pública da Rua 43, 
esquina com a Avenida Canal Mirim, no bairro Cidadania. Com a 
palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) também 
parabenizou a Deputada eleita Marina, bem como toda sua família, pela 
conquista alcançada nas urnas, e lhe desejou um bom mandato. Depois, 
comentou sobre a reinauguração da FAETEC de Guapimirim, 
lamentando o fato de pessoas mal intensionadas se utilizarem até mesmo 
de iniciativas boas do Governo para criticá-lo, dizendo que este estava 
fazendo politicagem. O edil parabenizou o Executivo e a vereadora 
Alessandra Lopes, interlocutora da parceria entre o Governo do Estado e 
a Prefeitura que proporcionou tal conquista. Com a palavra, o ver. 
Claudio Vicente Vilar (Magal) parabenizou Marina do Modelo pela 
eleição para Deputada Estadual, exaltando o trabalho que ela realizou 
como vereadora e desejando-lhe sucesso no mandato. O vereador 
agradeceu, ainda, a presença da Miss Guapimirim “Carol”. Por fim, 
lamentou também as críticas, a seu ver, sem sentido feitas ao Executivo 
Municipal, afirmando que a visão política de parte da população 
guapimiriense deveria mudar e que ele sempre apoiaria as iniciativas do 
Prefeito que trouxessem benefícios para a população. Com a palavra, o 
ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) também parabenizou a 
Deputada eleita Marina do Modelo, e lamentou que sua candidata Paula 
Tringuelê não tenha sido eleita também, o que faria com que Guapimirim 
tivesse duas representantes na ALERJ. O edil colocou seu Gabinete à 
disposição da Deputada Estadual, e disse acreditar que ela encontraria 
esse mesmo respaldo nos demais vereadores. Com a palavra, o Sr. 
Presidente parabenizou a Deputada eleita Marina do Modelo, afirmando 
acreditar que a mesma faria um excelente mandato, levando-se em conta 
seu trabalho como vereadora, à qual garantiu o apoio desta Casa. 
Concluindo, explicou que havia Projetos de Leis no Expediente que 
foram elaborados pelos Jovens Parlamentares do Município, sendo estes 
representados pelos seus padrinhos vereadores, e que o objetivo do 
Parlamento Jovem era o de possibilitar à juventude guapimiriense a 
vivência do processo democrático, mediante a participação em uma 
jornada parlamentar na Câmara, em que os estudantes tomam posse e 
atuam como vereadores jovens. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, Requerimento n.o 38/18, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos para o Sr. Patrique Welber 
Atela de Faria). 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 trinta de outubro próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram dezenove horas e cinquenta e oito 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. 
  



 


