
Ata da 15ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 5 de junho de 2019. 

Às dezenove horas e quarenta e oito minutos do dia cinco de junho de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Décima Quinta 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 convidou os vereadores Claudio Vicente 
Vilar e Alessandra Lopes de Souza a assumirem, respectivamente, as 
funções de Primeiro e Segundo Secretários, e pediu a esta que fizesse a 
chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de Osvaldo São 
Pedro Pereira e Rosalvo de Vasconcellos Domingos. 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: OFICIOS: GP n.o 86/19, do Poder 
Executivo, que encaminha e solicita apreciação em regime de urgência do 
Projeto de Lei 1396/19; GP n.o 87/19, do Poder Executivo, que encaminha 
e solicita apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei 
Complementar 34/19; GP n.o 88/19, do Poder Executivo, que encaminha e 
solicita apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei 1397/19; GP 
n.o 97/19, do Poder Executivo, que encaminha e solicita apreciação em 
regime de urgência do Projeto de Lei 1399/19; GP n.o 98/19, do Poder 
Executivo, que encaminha e solicita apreciação em regime de urgência do 
Projeto de Lei 1400/19; GP n.o 99/19, do Poder Executivo, que encaminha 
e solicita apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei 1401/19; 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: n.o 34/19, de autoria do Poder 
Executivo, pelo qual fica criado na estrutura da Guarda Civil Municipal 
de Guapimirim o Grupamento de Ronda Escolar, denominado de “GRE”; 
PROJETOS DE LEIS: n.o 1395/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que institui a política municipal de atendimento 
integrado à pessoa com transtorno do espectro autista e com 
comprometimento neurológico, e dá outras providências; n.o 1396/19, de 
autoria do Poder Executivo, pelo qual fica denominado de Creche 
Municipal Jardim Guapimirim; n.o 1397/19, de autoria do Poder 
Executivo, que cria o Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência – 
FUMPEDE; n.o 1398/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, 
que dispõe sobre obrigatoriedade de capacitação de cursos de primeiros 
socorros aos funcionários e professores de instituições de ensino do 
município de Guapimirim, e dá outras providências; n.o 1399/19, de 
autoria do Poder Executivo, que cria programa de trabalho e abre crédito 
adicional especial por expectativa de excesso de arrecadação; n.o 1400/19, 
de autoria do Poder Executivo, que cria programa de trabalho e abre 
crédito adicional especial por expectativa de excesso de arrecadação; n.o 

1401/19, de autoria do Poder Executivo, que cria programa de trabalho 
abre crédito adicional especial por expectativa de excesso de 
arrecadação; PROJETO DE RESOLUÇÃO: n.o 761/19, de autoria da 



Mesa Diretora, que altera e dá nova redação aos artigos 120, Parágrafo 
Único, 221, 222, 223, 224 e §§1º e 2º, art.225, inciso II e §2º, do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Guapimirim, e dá outras 
providencias; REQUERIMENTO: n.o 021/19, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para policiais civis 
lotados na 66ª Delegacia Policial em Piabetá); n.o 022/19, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Srª. 
Flaviane Soares Ferreira Babick); n.o 023/19, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Srª. Osana 
Rodrigues Do Nascimento Mico); n.o 024/19, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Srª. Creilda Rosa 
Soares); n.o 025/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva 
(Moção de Aplausos para a Srª. Ana Cloe Loques Martelli); n.o 026/19, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos 
para o Grupo Escoteiro 146 GMAR/Guapimirim); n.o 027/19, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para o Grupo 
Escoteiro 143 GMAR/ Vale das Pedrinhas); INDICAÇÕES: n.os 309, 310 
e 311/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 312, 313 e 314/19, 
de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 315, 316 e 
317/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 318, 319 e 
320/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 324, 325 e 326/19, 
de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 327, 328 e 329/19, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves. Após a leitura, o Sr. 
Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou o Sr. Presidente 
pelas Moções propostas e fez elogios aos que seriam homenageados. Após, 
lembrou que naquele dia se comemorava o Dia Mundial do Meio 
Ambiente e falou da importância da data para a preservação dos recursos 
naturais. Com a palavra, o ver. Fabrício Aragão da Silva (Fabrício 
Tubarão) também parabenizou o Sr. Presidente pelas Moções propostas. 
Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal), igualmente, 
parabenizou o Sr. Presidente pelos requerimentos de Moções de Aplausos. 
Com a palavra, o Sr. Presidente solicitou que os Requerimentos 21, 22, 
23, 24 e 25/19, todos de sua autoria, fossem incluídos na Ordem do Dia em 
regime de urgência. Depois, informou a vacância do cargo de Vereador em 
virtude da nomeação do Sr. André de Azeredo Dias para o cargo de 
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim, por 
meio da Portaria 2649/2019, de acordo com o artigo 99, §1º, da Lei 
Orgânica Municipal de Guapimirim. Em seguida, explicou e pediu o apoio 
de seus pares para a aprovação do Projeto de Lei n.o 1395/19 (que institui a 
política municipal de atendimento integrado à pessoa com transtorno do 
espectro autista e com comprometimento neurológico), de sua autoria, bem 
como aos Requerimentos de Moções de Aplausos aos profissionais da 
Saúde Mental do Município. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de Urgência feito pelo ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva para votação dos Requerimentos 21, 22, 23, 24 
e 25/19, todos 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 1392/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 



Santos da Silva, que institui a implantação de faixa de retenção e recuo 
exclusivo para bicicletas e motocicletas nas vias públicas equipadas com 
semáforos no município de Guapimirim. 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.o 1393/19, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que proíbe a instalação de redutor 
de velocidade (calotas - popular tartaruga) de forma transversal, de 
acordo com a Resolução do CONTRAN nº 336 de 24 de novembro de 
2009. 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.o 1394/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva, que estabelece cadastro dos motoristas que realizam transporte 
escolar e da área da saúde no município de Guapimirim. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão. Em pauta, pedido de Urgência feito 
pelo Poder Executivo, através do Ofício GP n.o 86/19, para votação do 
Projeto de Lei 1396/19, 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 1396/19, de autoria do Poder Executivo, 
pelo qual fica denominado de Creche Municipal Jardim Guapimirim. 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 GP n.o 88/19, 
para votação do Projeto de Lei 1397/19, 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 1397/19, de autoria do Poder 
Executivo, que cria o Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência – 
FUMPEDE. 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 GP n.o 

87/19, para votação do Projeto de Lei Complementar 34/19, 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.o 34/19, de autoria do Poder Executivo, pelo qual fica 
criado na estrutura da Guarda Civil Municipal de Guapimirim o 
Grupamento de Ronda Escolar, denominado de “GRE”. 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 GP n.o 97/19, para votação do 
Projeto de Lei 1399/19, 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 1399/19, de autoria do Poder Executivo, que 
cria programa de trabalho e abre crédito adicional especial por 
expectativa de excesso de arrecadação. 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 GP n.o 98/19, para votação do Projeto de Lei 
1400/19, 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 1400/19, de autoria do Poder Executivo, que cria programa de 
trabalho e abre crédito adicional especial por expectativa de excesso de 
arrecadação. 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 GP n.o 

99/19, para votação do Projeto de Lei 1401/19, 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 1401/19, de 
autoria do Poder Executivo, que cria programa de trabalho e abre crédito 
adicional especial por expectativa de 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 21, 22, 23, 24 e 25/19, todos de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moções de Aplausos). 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 10h do dia onze de junho próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram vinte horas e quinze 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. 
 


