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

Às dezenove horas e vinte e dois minutos do dia dois de outubro de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Vigésima Sétima 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 Alessandra 
Lopes de Souza e Max Alexandre Felizardo Castro. 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 LEIS: n.o 1428/19, 
de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação 

Fiscal de Guapimirim – REFIS Guapimirim 2019, com anistia de juros e 

multa para quitação ou parcelamento dos débitos e da outras 

providencias; n.o 1429/19, de autoria do Poder Executivo, que estima a 

receita e fixa a despesa do Município de Guapimirim para o Exercício de 

2020 - LOA 2020; REQUERIMENTOS: n.o 052/19, de autoria do ver. 
Fabrício Aragão da Silva (Moção de Aplausos para o Dr. Reginaldo 
Silva Araújo Cury); n.o 053/19, de autoria do ver. Max Alexandre 
Felizardo Castro (Moção de Aplausos para o Deputado Federal Joziel 
Ferreira Carlos (Professor Joziel)); INDICAÇÕES: n.os 590/19, de autoria 
do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 591, 592 e 593/19, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 594, 596 e 596/19, de 
autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 597, 598 e 599/19, de autoria 
da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 600, 601 e 602/19, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha; n.os 603, 604 e 605/19, de autoria do ver. 
Fabrício Aragão da Silva; n.os 606, 607 e 608/19, de autoria do ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro; n.os 609, 610 e 611/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva. Após a leitura, o Sr. Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores, não havendo, porém, quem 
quisesse fazer uso da mesma. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto 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. 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 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. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto 
de Lei 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. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. 
Em pauta, Projeto de Lei 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 
Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 
de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei 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. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira 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 oito de outubro 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove 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. 


