
Ata da 31ª Sessão Ordinária no 2º 

Período do 27º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 30 de outubro de 2019. 

Às dezenove horas e trinta e três minutos do dia trinta de outubro de dois 

mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 

da Silva, realizou-se a Trigésima Primeira 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 convidou o vereador Osvaldo São Pedro 

Pereira a assumir a função de Primeiro Secretário e pediu ao Segundo 

Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a 

ausência de Paulo César da Rocha. Ato contínuo, informou a vacância de 

uma cadeira de vereador em virtude da nomeação do vereador Rosalvo de 

Vasconcellos Domingos para o cargo político de Secretário Municipal de 

Indústria, Comércio, Trabalho e Renda de Guapimirim, conforme Portaria 

nº2915 de 21 de outubro de 2019, encaminhada a esta Casa através do 

Ofício GP nº204/2019. Em virtude da mencionada vacância, o Sr. 

Presidente convidou a Sr.ª Rizê da Silva Silvério, suplente convocada 

conforme preceituava o Regimento Interno desta Câmara, a prestar o 

compromisso e tomar posse na cadeira de vereador vaga. Cumpridas as 

exigências regimentais, a Vereadora Rizê da Silva Silvério tomou lugar no 

plenário. Dando prosseguimento, tendo em vista a vacância do cargo de 

Segundo Secretário desta Câmara para o biênio 2019-2020, ocasionada 

pela nomeação do Vereador Rosalvo de Vasconcellos Domingos para o 

Cargo de Secretário Municipal de Industria, Comércio, Trabalho e Renda, 

e pela ascensão do Vereador Claudio Vicente Vilar ao Cargo de Primeiro 

Secretário, o Sr. Presidente passou à eleição do Segundo Secretário da 

Mesa Diretora, conforme determinação do Regimento Interno desta Casa, 

tendo como única candidata inscrita a vereadora Alessandra Lopes de 

Souza, procedendo-se, portanto, a votação como segue: Alex Rodrigues 

Gonçalves (PDT) votou SIM pela eleição da vereadora Alessandra Lopes 

de Souza; Osvaldo São Pedro Pereira (PPS) votou SIM pela eleição da 

vereadora Alessandra Lopes de Souza; Cláudio Vicente Vilar (PPS) 

votou SIM pela eleição da vereadora Alessandra Lopes de Souza; 

Fabrício Aragão da Silva (PDT) votou SIM pela eleição da vereadora 

Alessandra Lopes de Souza; Max Alexandre Felizardo Castro (DEM) 

votou SIM pela eleição da vereadora Alessandra Lopes de Souza; Rizê da 

Silva Silvério (PSDB) votou SIM pela eleição da vereadora Alessandra 

Lopes de Souza; Alessandra Lopes de Souza (PMN) votou SIM pela 

eleição da vereadora Alessandra Lopes de Souza; Halter Pitter dos 

Santos da Silva (PSB) votou SIM pela eleição da vereadora Alessandra 

Lopes de Souza. Após a votação, o Sr. Presidente declarou eleita a ver. 

Alessandra Lopes de Souza, por unanimidade, para o cargo de Segundo 

Secretário deste Legislativo para o biênio 2019-2020, e informou que a 

Mesa Diretora ficou assim constituída: PRESIDENTE: Halter Pitter dos 

Santos da Silva (PSB); VICE-PRESIDENTE: Alex Rodrigues 

Gonçalves (PDT); PRIMEIRO SECRETÁRIO: Cláudio Vicente Vilar 

(PPS); e SEGUNDO SECRETÁRIO: Alessandra Lopes de Souza 

(PMN). Após, o Sr. Presidente convidou o ver. Cláudio Vicente Vilar 



(Magal) a assumir seu lugar na Mesa como Primeiro Secretário, 

agradecendo o ver. Osvaldo Pereira, que desempenhava a função até então, 

e a vereadora Alessandra Lopes de Souza a assumir seu lugar como 

Segunda Secretária. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e 

votação a ata da Sessão anterior, que, não havendo quem quisesse fazer 

uso da palavra, foi aprovada por unanimidade. Em Questão de Ordem, a 

vereadora Rizê da Silva Silvério declarou se abster da votação da Ata por 

não ter participado da sessão anterior. A seguir, pediu ao Primeiro 

Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes do 

EXPEDIENTE, a saber: OFÍCIOS: GP n.o 209/19, do Poder Executivo 

(solicita apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei 1.432/19); 

GP n.o 210/19, do Poder Executivo (solicita apreciação em regime de 

urgência do Projeto de Lei 1.433/19); GP n.o 211/19, do Poder Executivo 

(solicita apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei 1.434/19); 

GP n.o 212/19, do Poder Executivo (solicita apreciação em regime de 

urgência do Projeto de Lei 1.435/19); GP n.o 213/19, do Poder Executivo 

(solicita apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei 1.436/19); 

PROJETO DE LEI: n.o 1432/19, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por provável 

excesso de arrecadação; n.o 1433/19, de autoria do Poder Executivo, que 

abre crédito e transfere; n.o 1434/19, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de 

arrecadação; n.o 1435/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de 

arrecadação; n.o 1436/19, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o 

Poder Executivo a firmar Contrato de Concessão de Direito Real de Uso 

sobre Bem Imóvel do Município e dá outras providencias; n.o 1437/19, de 

autoria do Ver. Fabrício Aragão da Silva, que dispõe sobre a 

implantação de serviços de Psicologia, Psicopedagogia e Assistente Social 

nas Creches e Escolas do Município de Guapimirim, e dá outras 

providências; REQUERIMENTOS: n.o 055/19, de autoria do Ver. Max 

Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos para a Sr.ª Andrea 

Oliveira); n.o 056/19, de autoria do Ver. Halter Pitter dos Santos da 

Silva (Moção de Aplausos para o Sr. Joel Santana dos Santos); 

INDICAÇÕES: n.os 674, 675 e 676/19, de autoria do ver. Halter Pitter 

dos Santos da Silva; n.os 677, 678 e 679/19, de autoria do ver. Cláudio 

Vicente Vilar; n.os 680 e 681/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da 

Silva; n.os 682, 683 e 684/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 

Gonçalves; n.os 685 e 689/19, de autoria do ver. Max Alexandre 

Felizardo Castro; n.os 686, 687 e 688/19, de autoria da ver. Alessandra 

Lopes de Souza. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos 

senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves 

(Leleco) deu as boas-vindas e desejou boa sorte à vereadora Rizê. 

Destacou, ainda, as presenças do Dr. Wagner Campos e do Sr. Ivan 

Coutinho. Com a palavra, a ver. Rizê da Silva Silvério (Professora Rizê) 

cumprimentou a todos e agradeceu, primeiramente, o apoio recebido por 

familiares, eleitores, amigos, colegas de trabalho e de profissão, e de seus 

pares, e, em seguida, discursou sobre sua trajetória pessoal, profissional e 

política, suas convicções, e sobre seu retorno ao Legislativo pela terceira 

vez, revelando ter expectativas muito boas para este mandato, e colocando-



se à disposição dos demais vereadores e da população. Com a palavra, o 

ver. Fabrício Aragão da Silva (Fabrício Tubarão) deu boas-vindas à 

vereadora Rizê. Com a palavra, o ver. Max Alexandre Felizardo Castro 

(Max da Iconha) registrou a presença do jornalista Ivan Valentino e de 

seus correligionários Wagner Campos e Ivan Coutinho. A seguir, 

parabenizou a vereadora Rizê, lembrando ter caminhado junto a ela na 

última eleição; agradeceu a presença de Secretários Municipais, elogiando 

o trabalho dos mesmos; e parabenizou o Legislativo Municipal por ter 

elegido uma representante feminina e negra para a Mesa Diretora. Por fim, 

ressaltou a grande extensão territorial de Guapimirim e parabenizou o 

Segundo Distrito por ter novamente uma representante no Legislativo. 

Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) fez 

elogios à vereadora Rizê pelos mandatos anteriores, afirmando ter certeza 

de que não seria diferente no mandato atual. Parabenizou, ademais, os 

vereadores Cláudio Vicente Vilar (Magal) e Alessandra Lopes de Souza 

pelos cargos na Mesa Diretora, bem como o Sr. Presidente pelo 

requerimento de Moção de Aplausos para o Sr. Joel Santana dos Santos. 

Com a palavra, a ver. Alessandra Lopes de Souza deu as boas-vindas e 

desejou boa sorte à vereadora Rizê. Com a palavra, o ver. Cláudio 

Vicente Vilar (Magal) agradeceu a presença do Sr. Wagner Campos e do 

Sr. Ivan Coutinho. Enviou cumprimentos, também, ao vereador licenciado 

Rosalvo de Vasconcellos e ao Prefeito Zelito Tringuelê, fazendo elogios a 

ambos. Concluindo, fez elogios à vereadora Rizê e lhe desejou um bom 

mandato. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu aos vereadores pela 

eleição da vereadora Alessandra para compor a Mesa Diretora e deu as 

boas-vindas à vereadora Rizê, falando sobre a importância de o Segundo 

Distrito ter uma representante. Parabenizou o Sr. Prefeito por nomear 

vereadores para o Secretariado Municipal, visto que estes tem uma 

proximidade maior com o povo e conhecem suas necessidades. Falou 

sobre o grande público presente e que a mudança nos horários das sessões 

visava justamente facilitar a presença dos munícipes. Por fim, discorreu 

sobre os trabalhos sociais realizados pelo Moto Clube Abutres, o maior do 

Brasil, que tinha representantes presentes no auditório. Em Questão de 

Ordem, a vereadora Rizê da Silva Silvério informou que se absteria da 

votação das matérias da Ordem do Dia por não ter conhecimento do teor 

das mesmas, com exceção do Projeto de Lei 1436/19. Terminado o 

Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 

urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 197/19, para 

votação do Projeto de Lei n.o 1431/19, de sua autoria. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 

maioria absoluta, com abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em 

pauta, Projeto de Lei n.o 1431/19, de autoria do Poder Executivo, que 

altera os artigos 11 e 20 da Lei 1.150 - REFIS Guapimirim - de 14 de 

outubro de 2019. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 

Projeto de Lei foi aprovado por maioria absoluta em única discussão, 

com abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em pauta, pedido de 

urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 209/19, para 

votação do Projeto de Lei n.o 1432/19, de sua autoria. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 

maioria absoluta, com abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em 



pauta, Projeto de Lei n.o 1432/19, de autoria do Poder Executivo, que 

dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por provável 

excesso de arrecadação. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 

o Projeto de Lei foi aprovado por maioria absoluta em única discussão, 

com abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em pauta, pedido de 

urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 210/19, para 

votação do Projeto de Lei n.o 1433/19, de sua autoria. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 

maioria absoluta, com abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em 

pauta, Projeto de Lei n.o 1433/19, de autoria do Poder Executivo, que 

abre crédito e transfere. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 

o Projeto de Lei foi aprovado por maioria absoluta em única discussão, 

com abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em pauta, pedido de 

urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 211/19, para 

votação do Projeto de Lei n.o 1434/19, de sua autoria. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 

maioria absoluta, com abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em 

pauta, Projeto de Lei n.o 1434/19, 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 maioria absoluta em única discussão, com 

abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em pauta, pedido de 

urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 212/19, para 

votação do Projeto de Lei n.o 1435/19, de sua autoria. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 

maioria absoluta, com abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em 

pauta, Projeto de Lei n.o 1435/19, 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 maioria absoluta em única discussão, com 

abstenção da vereadora Rizê da Silva Silvério. Em pauta, pedido de 

urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 213/19, para 

votação do Projeto de Lei n.o 1436/19, 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 1436/19, de autoria do Poder 

Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar Contrato de 

Concessão de Direito Real de Uso sobre Bem Imóvel do Município e dá 

outras providencias. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 

Projeto de Lei 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 5 de novembro próximo vindouro, e encerrou esta quando 

eram vinte horas e vinte e sete minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, 

Cláudio Vicente Vilar, __________________, Primeiro Secretário, 

mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai 

assinada por mim e pelos demais Vereadores. 

 

 


