
Ata da 6ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 26 de março de 2019. 

Às dez horas e cinquenta e seis minutos do dia vinte e seis de março de 
dois mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Sexta Sessão Ordinária no Primeiro 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: PROJETO DE RESOLUÇÃO: n.o760/19, de 
autoria da Mesa Diretora, que dá nova redação ao Artigo 131, caput, do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Guapimirim, e dá outras 

providências; REQUERIMENTOS: n.o006/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza (Moção de Aplausos para o Sr. Eliel Ramos 
Silva); n.o007/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza (Moção 
de Aplausos para a srª. Ane de Teixeira de Teixeira); n.o008/19, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para os 
Srs. Ricardo Loves da Luz e Rômulo Loves da Luz); n.o009/19, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para o 
Sr. Juliano Moreira de Sá); n.o010/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Moção de Aplausos para o Sr. Mesac Cezário do 
Nascimento); INDICAÇÕES: n.os 095, 096 e 097/19, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar; n.os 098, 099 e 100/19, de autoria do ver. Paulo 
César da Rocha; n.os 101, 102 e 103/19, de autoria do ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira; n.os 104, 105 e 106/19, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias; n.os 107, 108 e 109/19, de autoria da ver. Alessandra 
Lopes de Souza; n.os 110, 111 e 112/19, de autoria do ver. Fabrício 
Aragão da Silva; n.os 113, 114 e 115/19, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva; n.os 116/19, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César da 
Rocha (César do Modelo) parabenizou esta Casa por ter conseguido, 
após reunião com o Secretário Municipal de Fazenda de Guapimirim, a 
redução da “taxa de publicidade”. O edil parabenizou, igualmente, o 
Executivo pela redução, ressalvando que, em sua opinião, o atual 
governo municipal continuava sendo o pior da história da cidade. Após, 
comentou sobre sua Indicação nº 098/19, para que fosse providenciado, 
junto aos órgãos competentes, um guarda municipal para os horários de 
entrada e saída na Escola Municipal Santa Eugênia para organizar o 
trânsito. Por fim, criticou o alto valor da taxa de lixo cobrada junto ao 
IPTU, frisando que o povo sofria ainda com o desemprego e que, devido 
aos altos valores, muitos estavam preferindo não fazer o pagamento, o 
que afetaria, obviamente, a arrecadação municipal. Com a palavra, o ver. 



Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) afirmou que a redução 
da taxa de publicidade foi uma conquista da Câmara Municipal, e que o 
mesmo deveria ser feito com relação à taxa de lixo, reconhecendo a culpa 
desta Casa em ter aprovado a mesma. Disse, depois, que o Secretário 
Municipal de Saúde se comprometera a resolver os problemas referentes 
aos exames laboratoriais e que estava contratando mais médicos para 
melhorar o atendimento à população. Com a palavra, o ver. André de 
Azeredo Dias (André Azeredo) pediu que os Requerimentos 006 e 
007/19, ambos de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza, 
fossem votados em regime de urgência nesta Sessão. Com a palavra, o 
ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos discorreu sobre sua Indicação 
nº 116/19, para que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal 
de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil, viabilizasse a alteração do 
itinerário dos ônibus que passavam por Parada Modelo em direção à 
Guapimirim, passando a transitar pela Rua Olimpio Pereira e deixando de 
passar pela Rua Alcindo José Ferreira. O edil explicou que a mudança se 
fazia necessária devido ao nó causado no trânsito pelo serviço de carga e 
descarga no Supermercado Rio Sul, inaugurado havia pouco tempo na 
localidade, e que a alteração também daria maior visibilidade ao 
comércio existente após a ponte de Parada Modelo. Disse, após, que a 
chegada do supermercado a Parada Modelo deu nova vida ao comércio 
no bairro, e pediu ao Prefeito Municipal que buscasse pela instalação de 
bancos na localidade, que, naquele momento, não contava nem mesmo 
com caixas eletrônicos. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar 
(Magal) defendeu que fosse realizado um recadastramento dos imóveis 
do município, de modo que a taxa de lixo fosse cobrada de acordo com a 
área de cada um, e declarou apoio à idéia do ver. Rosalvo de mudar o 
itinerário dos ônibus em Parada Modelo. Em aparte, o ver. Rosalvo 
esclareceu que, antes de tudo, a Prefeitura deveria fazer um estudo da 
viabilidade da mudança no trânsito. Continuando, o ver. Magal disse 
entender a necessidade que o Município tinha de aumentar sua 
arrecadação devido à queda nos royalties, mas que era obrigação desta 
Casa lutar pelos interesses na população. Em aparte, o Sr. Presidente 
esclareceu que a Lei que tratava da taxa de publicidade datava do ano 
2009, e que, da mesma forma como a Casa de Leis conseguiu a redução 
desta, também havia a necessidade de se rever a taxa de lixo. Concluindo, 
o ver. Magal sugeriu que fosse feita uma reforma nas dependências desta 
Câmara Municipal, de maneira que, se não eles, mas, ao menos, os 
próximos vereadores tivessem melhores condições de trabalho em seus 
gabinetes, que, naquele momento, não tinham o espaço conveniente para 
comportar o trabalho de sua assessoria e o atendimento ao público 
concomitantemente. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM 
DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. André de 
Azeredo Dias para votação dos Requerimentos 006 e 007/19, ambos de 
autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei n.o1377/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que proíbe o manuseio, a utilização, 

a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como 



de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no 

município de Guapimirim, e dá outras providências. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o1378/19, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação dos 

artigos 3° e 5° da Lei nº 985 de 21 de julho de 2017 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, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através do 
Ofício GP nº043/2019, para votação do Projeto de Lei Complementar 
033/19, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 
o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, 
Projeto de Lei Complementar n.o033/19, de autoria do Poder 
Executivo, que altera a Lei Complementar nº 006/2009 – Código 

Tributário Municipal, na redação dada pela Lei Complementar 023/2017 

em relação à Taxa de Fiscalização de Publicidade, e dá outras 

providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimentos n.os 006/19 (Moção de Aplausos para o Sr. Eliel 
Ramos Silva) e 007/19 (Moção de Aplausos para a srª. Ane de Teixeira 
de Teixeira), ambos de autoria da vereadora Alessandra Lopes de 
Souza. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os 
Requerimentos foram aprovados 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 três de abril próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram onze horas e trinta e três 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. 



 


