
Ata da 18ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 25 de junho de 2019. 

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e cinco de junho de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Décima Oitava 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 presença de todos. 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 
LEI: n.o 1404/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva, que dispõe 

sobre a criação da Semana de Conscientização sobre a Importância da 

Destinação Correta para os Rejeitos Orgânicos Domésticos, nos dias 07 a 

14 de junho, período em que foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente; EMENDAS: n.º 001, 002, 003 e 004/2019 
ao Projeto de Lei n.o 1384/19 (LDO 2020), de autoria, respectivamente, 
dos vereadores Halter Pitter dos Santos da Silva, Alex Rodrigues 
Gonçalves, Fabrício Aragão da Silva e Alessandra Lopes de Souza; 
REQUERIMENTOS: n.o 035/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moções de Aplausos aos funcionários do SAE - 
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis); n.o 036/19, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva (Moções de Aplausos aos membros do Abutre´s Moto 

Clube Social); n.o 037/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva (Moções de Aplausos à equipe University Champions); n.o 038/19, 
de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar (Moção de Aplausos para a Sr.ª 
Maria Moreira Vicente); n.o 039/19, de autoria do ver. Max Alexandre 
Felizardo Castro (Moções de Aplausos para Policiais Militares); n.o 

040/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de 
Aplausos para o Sr. Wellington Vivas dos Santos); n.o 041/19, de autoria 
do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moções de Aplausos para 
Motoclubes do Município); INDICAÇÕES: n.os 376, 377 e 378/19, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 379, 380 e 381/19, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 382, 383, 384 e 397/19, 
de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro; n.os 385, 386 e 
387/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 388, 389 e 390/19, 
de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 391, 392 e 393/19, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 394, 395 e 396/19, 
de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 398, 399 e 400/19, 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 e agradeceu a 
presença de todos que receberiam Moções de Aplausos, bem como do 
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e do 



Subsecretário da mesma pasta, e da Sr.ª Maria Moreira Vicente, a quem 
teceu elogios. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do 
Modelo) parabenizou a todos que seriam homenageados naquela sessão, e 
ao ver. Max da Iconha, pelas Moções de Aplausos que entregaria a 
Policiais Militares. O edil lembrou que aquela seria a última sessão 
ordinária antes do recesso e frisou que, apesar disso, o trabalho não 
pararia. A seguir, antecipou seu voto contrário ao Projeto de Lei 1384/19 
(LDO), alegando discordar do valor percentual de remanejamento nele 
autorizado, haja vista os investimentos injustificados, a seu ver, no Centro 
de Imagem e na nova sede do Executivo, cujo aluguel era de trezentos de 
sessenta e cinco mil reais, segundo ele, se tratando de pura ostentação. Por 
fim, declarou que não se candidataria à reeleição, mas que continuaria 
atuando em prol do município. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Osvaldo Pereira) parabenizou a todos que receberiam Moções 
de Aplausos e convidou a todos os presentes para a Sessão Solene em 
Comemoração aos 50 Anos da Primeira Igreja Batista em Parada Modelo 
que ocorreria naquele dia. Após, fez elogios ao trabalho da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e à Sr.ª Maria 
Moreira Vicente, mãe do ver. Magal. Com a palavra, o ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro (Max da Iconha) parabenizou os autores 
dos requerimentos de Moções de Aplausos e todos que seriam 
homenageados, e pediu que o Requerimento 39/19, de sua autoria, fosse 
incluído na Ordem do Dia em regime de urgência. O edil também fez 
elogios ao pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos e da Secretaria Municipal de Saúde, e destacou o importante 
trabalho com a terceira idade feito na Casa de Viseu. Terminando, 
parabenizou o ver. Magal pela Moção de Aplausos que entregaria ao Dr. 
Pirajá, cujos empreendimentos imobiliários geravam empregos e aqueciam 
a economia local. Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) 
solicitou que o Requerimento 38/19, de sua autoria, fosse incluído na pauta 
da Ordem do Dia em regime de urgência, parabenizou todos que seriam 
agraciados com Moções de Aplausos e registrou a presença de sua família 
e do Dr. Pirajá. Parabenizou, igualmente, o Prefeito Municipal pelo seu 
aniversário e lhe desejou sucesso até o fim de seu mandato. Com a 
palavra, o Sr. Presidente solicitou que os Requerimentos 35, 36, 37 e 
41/19, todos de sua autoria, fossem incluídos na pauta da Ordem do Dia 
em regime de urgência. Depois, justificou as Moções de Aplausos que 
propusera aos Motoclubes e discorreu sobre o Projeto de Lei n.o 1384/19 
(LDO 2020), citando as emendas de sua autoria. 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 35, 36, 37 e 41/19, todos de sua autoria. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de Urgência foi aprovado 
por unanimidade. Em pauta, pedido de Urgência feito pelo ver. Claudio 
Vicente Vilar para votação do Requerimento 38/19, de sua autoria. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de Urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de Urgência feito pelo 
ver. Max Alexandre Felizardo Castro para votação do Requerimento 
39/19, 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 1403/19, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a 

cessão de servidores públicos do Poder Legislativo a órgãos da 

Administração Direta e Indireta Municipal 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, Emendas 
001, 002, 003 e 004/2019 ao Projeto de Lei n.o 1384/19 (LDO 2020), de 
autoria, respectivamente, dos vereadores Halter Pitter dos Santos da 
Silva, Alex Rodrigues Gonçalves, Fabrício Aragão da Silva e 
Alessandra Lopes de Souza. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, as Emendas foram aprovadas por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1384/19, de autoria do Poder 
Executivo, com Nova Redação de autoria da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

da Lei Orçamentária Anual para 2020, e dá outras providencias (LDO 

2020). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei 
foi aprovado por maioria absoluta em primeira discussão, com voto 
contrário do ver. Paulo César da Rocha. Em pauta, Requerimentos n.o 

029, 030, 031, 032, 033, 034 e 038/19, todos de autoria do ver. Claudio 
Vicente Vilar (Moções de Aplausos). Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, os Requerimentos foram aprovados por unanimidade 
em única discussão. Em pauta, Requerimentos n.o 035, 036, 037 e 
041/19, 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. Em pauta, Requerimento n.o 039/19, de autoria do ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro (Moções de Aplausos). Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Concluída a Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente informou que seria realiza uma Sessão Extraordinária voltada 
para a segunda discussão do Projeto de Lei n.o 1384/19 (LDO 2020), que 
se iniciaria três minutos após o término desta. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, informando-os 
que a Câmara entraria em recesso parlamentar do dia 1º ao 31 de julho do 
corrente ano, e encerrou esta quando eram onze horas e vinte e seis 
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. 



 


