
Ata da 25ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 18 de setembro de 2019. 

Às dezenove horas e quarenta e três minutos do dia dezoito de setembro de 
dois mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima 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 ao Segundo 
Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as 
ausências de Osvaldo São Pedro Pereira e 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: PROJETOS DE 
LEI: n.o 1402/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que 
concede Título de Utilidade Pública para a Fazenda da Esperança Nossa 

Senhora de Lourdes; n.o 1419/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que Cria o Plano Municipal de Cultura de Guapimirim, e 

dá outras providências; n.o 1420/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que altera a Lei 794 de 07 de outubro de 2013, que 

institui o Fundo Municipal de Cultura de dá outras providências; n.o 
1421/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que revoga 

a Lei 749/2013, que trata do Conselho Municipal de Política Cultural e dá 

outras providências; n.o 1422/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que revoga a Lei 749/2013, que autoriza a criação do 

Sistema Municipal de Cultura de Guapimirim, do Sistema Municipal de 

Informações e de Indicadores Culturais; do Programa Municipal de 

Fomento e Incentivo à Cultura; do Plano Municipal de Cultura; e 
reformula o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal 
de Cultura; n.o 1423/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

a dispensa de exigência, cobrança administrativa e cobrança judicial dos 

créditos de natureza tributária e não tributária de valores irrisórios, cuja 

cobrança não justifique o custo respectivo; n.o 1424/19, de autoria do 
Poder Executivo, que cria programa de trabalho e transfere; n.o 1425/19, 
de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que dispõe sobre 

alterações na Lei 1112/2019 e dá outras providências; n.o 1426/19, de 
autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva, que institui o Programa de 

Atendimento Médico nas Creches e Escolas do Município de Guapimirim 

e dá outras providências; n.o 1427/19, de autoria do Poder Executivo, que 
abre crédito e transfere; REQUERIMENTO: n.o 048/19, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos para o Sr. Marcos Paulo 
da Silva); n.o 049/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves 
(Moções de Aplausos para funcionários do Centro Municipal de 
Fisioterapia); INDICAÇÕES: n.os 543, 544 e 545/19, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 546, 547 e 548/19, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves; n.os 549, 550 e 551/19, de autoria do ver. Fabrício 
Aragão da Silva; n.os 552, 553 e 554/19, de autoria do ver. Cláudio 
Vicente Vilar; n.os 555, 556 e 557/19, de autoria do ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira; n.os 558, 559 e 560/19, de autoria do ver. Halter Pitter 



dos Santos da Silva; n.os 561, 562 e 563/19, de autoria da ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro; n.os 564, 565 e 566/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Leleco) pediu que o Requerimento 048 e 049/19, ambos de 
sua autoria, fosse votados na Ordem do Dia em regime de urgência. Com a 
palavra, o ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Max da Iconha) 
destacou o grande público presente e a importância da participação popular 
nas sessões. A seguir, requereu, em regime de urgência, Moções de 
Aplausos para os professores Karen Ruel e Edmar Freire, bem como para 
o Sr. Irio Lima, pelo trabalho social que estes faziam no município. Com a 
palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) parabenizou o ver. Leleco 
pelas Moções propostas e a todos os homenageados. Com a palavra, o Sr. 
Presidente pediu o apoio de seus pares para aprovação do Projeto de Lei 
n.o 1418/19, que “autoriza a criação, na esfera municipal, do Programa 
Estágio Remunerado”, fazendo uma breve explanação sobre o objetivo do 
mesmo. Após, falou sobre os Projetos “Não pratique violência, pratique 
futvôlei” e “Bolsa Atleta/Bolsa Técnico”, informando que o Governo 
Municipal havia aderido a estas iniciativas e que, brevemente, estariam 
sendo colocadas em prática. Discorreu, ainda, sobre sua Indicação para 
que o Executivo Municipal providenciasse uma gratificação para os 
guardas municipais lotados no GOE (Grupamento de Operações 
Especiais), os quais tinham a responsabilidade de manutenção do Canil da 
Guarda e atribuições especiais. Comentou, também, que o Exército havia 
liberado o uso de “tasers” pela Guarda Municipal, que receberia 
treinamento da Polícia Rodoviária Federal, e que o órgão receberia a 
doação de duas ou três viaturas, cuja autorização por parte do Governo 
Federal estava sendo aguardada. Depois, o edil comemorou a nomeação do 
Sr. João Maurício para o cargo de Secretário de Ambiente de Guapimirim, 
visto que seu antecessor não havia ainda cobrado uma compensação 
ambiental por parte das empresas de telefonia através da cessão de uma 
antena para instalação de uma estação repetidora de sinais de rádio, o que 
viabilizaria a implantação de um sistema de rádio que integraria as Polícias 
Civil e Militar e a Guarda Municipal de Guapimirim. Em seguida, 
parabenizou o ver. Leleco pelas Moções de Aplausos que concederia aos 
funcionários do Centro Municipal de Fisioterapia, tecendo elogios ao 
trabalho realizado por estes. Discorreu, ademais, sobre sua participação no 
“I Fórum de Empregabilidade, Trabalho e Renda em Tempos de Crise”, 
realizado pela Prefeitura de Guapimirim em parceria com o SEBRAE, a 
Universidade Estácio de Sá, o SENAC, a FAETEC, a FIRJAN/SENAI e o 
Convention & Visitors Bureau de Guapimirim, no qual foram realizadas 
palestras, conversas e depoimentos de empresários locais sobre suas 
experiências, com o objetivo de debater estratégias para driblar a crise por 
meio do empreendedorismo, e mostrar a importância da qualificação 
profissional no mercado de trabalho aos cidadãos locais. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo ver. Alex Rodrigues Gonçalves para votação dos 
Requerimentos 48 e 49/19, 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 1418/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que autoriza a criação, na esfera 



municipal, do Programa “Estágio Remunerado”, 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, 
pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 158/19, 
para votação do Projeto de Lei 1423/19, 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 1423/19, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a dispensa de exigência, cobrança 

administrativa e cobrança judicial dos créditos de natureza tributária e 

não tributária de valores irrisórios, cuja cobrança não justifique o custo 

respectivo. 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 159/19, 
para votação do Projeto de Lei 1424/19, 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 1424/19, de autoria do Poder 
Executivo, que cria programa de trabalho e transfere. 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 170/19, para votação do Projeto 
de Lei 1427/19, 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 1427/19, de autoria do Poder Executivo, que abre 

crédito e transfere. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimentos n.os 048 e 049/19, ambos de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (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 vinte e quatro de 
setembro próximo vindouro, e encerrou esta quando eram vinte horas e 
trinta e um 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. 



 


