
Ata da 34ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 26º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 21 de novembro de 2018. 

Às dezenove horas e cinquenta e cinco minutos do dia vinte e um de 
novembro de dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter 
Pitter dos Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Quarta 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 convidou o 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira a assumir a função de Segundo Secretário 
e lhe pediu que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-
se a ausência de Paulo César da Rocha. 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 RESOLUÇÃO: n.o 

752/18, de autoria da Mesa Diretora, que dá nova redação ao parágrafo 

único do Artigo 83 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Guapimirim e da outras providencias; PROJETOS DE LEIS: n.o 

1359/18, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Estrutura 

Organizacional e Administrativa da Câmara Municipal de Guapimirim e 

cria os cargos e funções de confiança de direção, chefia e 

assessoramento; n.o 1360/18, de autoria da Mesa Diretora, que redefine 

o Quadro Permanente e Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 

servidores efetivos da Câmara Municipal de Guapimirim e dá outras 

providências; INDICAÇÕES: n.os 782, 783 e 784/18, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 785, 786 e 787/18, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha; n.os 788, 789 e 790/18, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 791, 792 e 793/18, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.os 794, 795 e 796/18, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 797, 798 e 799/18, de autoria do ver. 
Claudio Vicente Vilar; n.os 800, 801 e 802/18, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves. A seguir, o Sr. Presidente, em virtude da vacância 
do cargo de Segundo Secretário desta Câmara para os biênios 2017-2018 
e 2019-2020 - ocasionada pela perda do mandato do ver. Nelcir do 
Amorim Alves, que fora substituído pelo suplente Fabrício Aragão da 
Silva -, seria eleito, nesta reunião, outro vereador para preenchê-lo, 
conforme determinação do Regimento Interno desta Casa, tendo como 
único candidato inscrito o ver. Cláudio Vicente Vilar, procedendo-se, 
portanto, a votação como segue: Alex Rodrigues Gonçalves (PDT) 
votou SIM pela eleição do ver. Cláudio Vicente Vilar; Osvaldo São 
Pedro Pereira (PPS) votou SIM pela eleição do ver. Cláudio Vicente 
Vilar; Cláudio Vicente Vilar (PPS) votou SIM pela eleição do ver. 
Cláudio Vicente Vilar; André de Azeredo Dias (DEM) votou SIM pela 
eleição do ver. Cláudio Vicente Vilar; Alessandra Lopes de Souza 
(PMN) votou SIM pela eleição do ver. Cláudio Vicente Vilar; Fabrício 
Aragão da Silva (PDT) votou SIM pela eleição do ver. Cláudio Vicente 



Vilar; Rosalvo de Vasconcellos Domingos (SD) votou SIM pela eleição 
do ver. Cláudio Vicente Vilar; Halter Pitter dos Santos da Silva (PSB) 
votou SIM pela eleição do ver. Cláudio Vicente Vilar. Após a votação, o 
Sr. Presidente declarou eleito o ver. Cláudio Vicente Vilar, por 
unanimidade, para o cargo de Segundo Secretário deste Legislativo 
para os biênios 2017-2018 e 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: Rosalvo de Vasconcellos Domingos (SD); 
e SEGUNDO SECRETÁRIO: Cláudio Vicente Vilar (PPS). Após, o Sr. 
Presidente convidou o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) a assumir seu 
lugar na Mesa como Segundo Secretário e agradeceu ao ver. Osvaldo 
Pereira, que desempenhava a função até então. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, 
o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) registrou a presença de seu 
amigo, e ex-vereador desta Casa, Sr. Alberto Fares, bem como de sua 
esposa, Dr.ª Fabrícia. Depois, parabenizou e desejou boa sorte ao ver. 
Fabrício Aragão no exercício de seu mandato, e teceu elogios ao ex-
vereador Nelcir do Amorim Alves, destacando sua cordialidade para com 
todos e desprendimento no desempenho da função. Com a palavra, o 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou o ver. 
Magal por sua ascensão ao cargo de Segundo Secretário, e deu boas-
vindas ao ver. Fabrício Aragão, desenjando-lhe sucesso. O edil finalizou 
fazendo elogios ao Sr. Nelcir do Amorim Alves. Com a palavra, o ver. 
Fabrício Aragão da Silva fez agradecimentos a Deus, a sua família, 
amigos, e aos Doutores Alberto Fares, Rogério e Fabrícia. Agradeceu, 
ainda, aos demais vereadores pela boa receptividade desta Casa para com 
ele, e colocou-se à disposição de todos. Com a palavra, o ver. André de 
Azeredo Dias (André Azeredo) também destacou a presença do Dr. 
Alberto Fares e da Dr.ª Fabrícia, enaltecendo a carreira jurídica de 
ambos. Seguindo, desejou um bom mandato para o ver. Fabrício Aragão, 
acreditando que ele faria um bom trabalho, assim como o fez o ver. 
Nelcir, e parabenizou a vereadora Alessandra por ter conseguido a 
implantação de uma Academia da Terceira Idade no Parque Santa 
Eugênia, projeto este que ele havia conseguido implantar no bairro Paiol 
durante a gestão passada. Com a palavra, a ver. Alessandra Lopes de 
Souza desejou boas-vindas e sorte ao ver. Fabrício no exercício de seu 
mandato, agradeceu o ver. André por suas palavras, e afirmou que estava 
apenas cumprindo com sua obrigação como vereadora. Com a palavra, o 
ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) agradeceu a confiança investida 
nele para exercer o cargo de Segundo Secretário, e desejou um bom 
mandato para o ver. Fabrício. O edil fez elogios ao ex-vereador Nelcir da 
Laje, exaltando sua atuação enquanto vereador, e concluiu suas palavras 
falando da necessidade de se fazer melhorias nas vias municipais, visto 
que muitas se encontravam em mau estado de conservação. Com a 
palavra, o Sr. Presidente parabenizou o ver. Fabrício por estar ocupando 
uma cadeira legislativa nesta Casa e afirmou que, certamente, ele 
atenderia as expectativas dos eleitores. O parlamentar deixou um abraço 



para o ex-vereador Nelcir da Laje, discorrendo sobre sua importante 
atuação parlamentar no decorrer do mandato. Exaltou, ainda, a escolha 
do vereador Magal para a função de Segundo Secretário da Câmara. A 
seguir, discursou sobre o projeto “Doe Imaginação”, pedindo a ajuda de 
seus pares visando ao sucesso do mesmo. Por fim, falou da necessidade 
de o Poder Executivo fazer o seu papel, procurando uma forma de 
superar o momento de dificuldade pelo qual todo o país passava, pois a 
cidade e sua população não mereciam passar por mais quatro anos de 
abandono, inércia e retrocesso. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1358/18, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que dispõe sobre a doação de 

aparelhos auditivos, pelo Poder Público Municipal, aos alunos 

regularmente matriculados no ensino fundamental da Rede Pública 

Municipal de Guapimirim e dá outras providencias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira 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 vinte e sete de 
novembro próximo vindouro, e encerrou esta quando eram vinte horas e 
vinte 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. 
  



 


