
Ata da 35ª Sessão Ordinária no 2º 

Período do 27º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 27 de novembro de 2019. 

Às dezenove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de novembro de 

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

Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Quinta 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 à Segunda 

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

ausência de Osvaldo São Pedro Pereira. 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. A 

seguir, pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos documentos 

constantes do EXPEDIENTE, a saber: PROJETOS DE LEIS: n.o 1444/19, 

de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza, que institui o 

Programa de Prevenção do Abuso Sexual contra as Mulheres no 

Transporte Público Coletivo, no âmbito do Município de Guapimirim, e dá 

outras prioridades; n.o 1445/19, de autoria do Poder Executivo, que cria 

a Coordenadoria Municipal de Políticas para a Mulher de Guapimirim; 

n.o 1446/19, de autoria do Poder Executivo, que revoga a Lei 766 de 16 

de maio de 2013 e cria no âmbito do Município de Guapimirim, o Centro 

de Referência de Atendimento à Mulher Vitima de Violência de 

Guapimirim – CRAM GUAPI, e dá outras providências; n.o 1447/19, de 

autoria do Poder Executivo, que institui o Projeto Adote uma Praça de 

Adoção de Espaços e Bens Públicos no âmbito do Município de 

Guapimirim, e dá outras providências; INDICAÇÕES: n.os 752, 753 e 

754/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 755, 756 e 757/19, 

de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 758, 759 e 

760/19, de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza; n.os 761, 

762 e 763/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 764 e 765/19, 

de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 766, 767 e 768/19, de 

autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 769, 770, 771/19, de autoria 

da vereadora Rizê da Silva Silvério; n.os 772 e 773/19, de autoria da 

vereadora Max Alexandre Felizardo Castro. Após a leitura, o Sr. 

Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o 

vereador Fabrício Aragão da Silva (Fabrício Tubarão) parabenizou o 

Sr. Presidente pelas Moções de Aplausos que concederia ao Sr. Leonam 

Vargas Ribeiro e à Sr.ª Ana Júlia Almeida. Com a palavra, a vereadora 

Rizê da Silva Silvério (Professora Rizê) lamentou o fato de o locutor do 

desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade ter dito, de forma 

irresponsável, que o governo atual preferiu contratar artistas de 

Guapimirim ao invés de deixar faltar merenda escolar, ao contrário do 

governo anterior, segundo ele. A edil argumentou que todos os governos 

de Guapimirim já passaram por dificuldades, mas que, apesar disso, nunca 

faltou merenda nas escolas, e declarou que não compactuaria com 

mentiras. A vereadora isentou o Prefeito Zelito Tringuelê da 

responsabilidade pelas palavras do locutor por acreditar que o gestor não 



tinha conhecimento disso, e sugeriu ao locutor que falasse dos feitos do 

atual Governo ao invés de criticar os anteriores. Em aparte, o vereador 

Max Alexandre Felizardo Castro (Max da Iconha) comentou que, certa 

vez, foi até a Secretaria de Educação do Município quando a vereadora 

Rizê era a Secretária da pasta, onde a encontrou quase chorando pelo fato 

de uma empresa de Minas Gerais, que foi vencedora de uma licitação para 

fornecimento de carnes, não estar entregando a mercadoria e ela não poder 

comprar em outro lugar. Quanto ao locutor citado pela vereadora Rizê, 

disse que, realmente, havia boas coisas que o Governo Municipal estava 

realizando, e que o profissional deveria se ater a isso, como, por exemplo, 

a inauguração do Centro Neuropsiquiatria, aproveitando a oportunidade 

para parabenizar o Prefeito. O edil parabenizou o Sr. Presidente pela 

Moções de Aplausos que concederia ao Sr. Leonam e à Sr.ª Ana Júlia, e 

fez elogios a esses munícipes que levavam o nome de Guapimirim para 

além de seus limites. Concluindo, a vereadora Professora Rizê também 

parabenizou os que seriam agraciados com Moções de Aplausos, e, 

finalizando o assunto a respeito do locutor, afirmou que as escolas 

municipais nunca serviram arroz com banana. Com a palavra, o ver. 

Cláudio Vicente Vilar (Magal) parabenizou os que seriam agraciados 

com Moções de Aplausos. A seguir, fez elogios ao trabalho da vereadora 

Professora Rizê, tanto como professora, vereadora ou Secretária de 

Educação; disse que as pessoas que ficavam fazendo críticas nas redes 

sociais deveriam procurar pelo Executivo e seu secretariado para 

resolverem o problema, como ele sempre fez; e aconselhou aqueles que 

queriam ser candidatos a cargos eletivos que, em primeiro lugar, deveriam 

gostar de pessoas, e, somente depois, pensarem em se candidatar. Com a 

palavra, o Sr. Presidente declarou seu apoio aos seus pares mediante as 

calúnias sofridas por eles. O edil também isentou o Prefeito Zelito 

Tringuelê das palavras, a seu ver, irresponsáveis do locutor, e frisou que 

este deveria fazer uma nota de desculpas para com a vereadora e se limitar 

a falar das coisas boas que o Governo Municipal estava fazendo, apesar 

dos problemas financeiros pelo qual passava. O vereador parabenizou a 

vereadora Professora Rizê por suas palavras, visto que era esse tipo de 

postura que o povo esperava de um vereador, ressaltando que tanto a 

população como as instituições deveriam ser respeitadas, principalmente a 

Casa de Leis, e que, por isso, pediria ao Governo Municipal que cobrasse 

uma retratação por parte do locutor em respeito à vereadora. Após, 

convidou a todos para a inauguração da nova sede da Casa Lar que seria 

realizada na próxima quinta-feira (28), e voltou a afirmar que esse tipo de 

informação é que deveria ser amplamente divulgada, ao invés de fofocas 

nas redes sociais que não levariam ninguém a lugar algum. Por fim, fez 

diversos elogios ao Sr. Leonam e à Sr.ª Ana Júlia, justificando a 

homenagem que lhes prestaria através de Moções de Aplausos. Terminado 

o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei 

n.o 1441/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 

denomina de Rua Aldenívia Gomes Ferraz, a atual “rua I”, Lote 26, 

Quadra 19, Vila Modelo – Bairro Status - Guapimirim/RJ. Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1442/19, 



de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que denomina de 

Rua Alexsandro da Silva Ribeiro, a atual “Rua M”, Lote 26, Quadra 19 – 

Bairro Status - Guapimirim/RJ. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 

discussão. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, 

através do Ofício 233/19, para votação do Projeto de Lei n.o 1443/19, 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 

1443/19, 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 unanimidade em única discussão. Em pauta, 

Requerimentos n.o 060 e 061/19, ambos de autoria do ver. Halter Pitter 

dos Santos da Silva (respectivamente, Moções de Aplausos para o Sr. 

Leonam Vargas Ribeiro e para a Sr.ª Ana Júlia Almeida). Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 061/19, 

de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de 

Aplausos). 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 3 de dezembro próximo vindouro, e encerrou esta quando 

eram vinte horas e dez 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.  



 


