
Ata da 28ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 10 de outubro de 2018. 

Às dezenove horas e trinta e seis minutos do dia dez de outubro de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Vigésima Oitava Sessão Ordinária no Segundo 

Período do Vigésimo Sexto 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 Senhores Vereadores, verificando-se a ausência de 
André de Azeredo Dias. 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: OFÍCIOS: n.o 157/18, do Poder Executivo, que 
encaminha e pede urgência para o Projeto de Lei 1342/18; PROJETOS 
DE LEIS: n.o 1342/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

o Parcelamento de Débitos Tributários e Não Tributários e do Programa 

de Recuperação Fiscal – Refis 2018, com a anistia de juros e multa de 

mora para quitação ou parcelamento dos débitos, e dá outras 

providencias; n.o 1343/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva, que denomina de “Praça da Alegria” a atual Praça 6, 

localizada no Loteamento Jardim Modelo - CEP: 25.943-494, no bairro 

Parada Modelo – Guapimirim/RJ; n.o 1344/18, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva, que denomina de Rua Kuster, a atual Rua A, 

primeira rua a direita de quem desce pela Estrada do Limoeiro a partir 

da Estrada Velha do Garrafão, localizada no Bairro Garrafão – 

Guapimirim/RJ; n.o 1345/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva, que denomina de Rua do Trem, rua a esquerda da Estrada 

Velha do Garrafão logo após a ponte sob o Rio Iconha, localizada no 

bairro Garrafão – Guapimirim/RJ; n.o 1346/18, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva, que denomina de rua Ygor Vieira Ferreira 

Peixoto, primeira rua a esquerda de que entra na Estrada Velha do 

Garrafão pela Rodovia Santos Dumont, localizada no bairro Garrafão – 

Guapimirim/RJ; n.o 1347/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva, que denomina de Rua Sigfried Vorbau, rua a direita da Estrada 

do Garrafão logo após a ponte sob o Rio Iconha, localizada no bairro 

Garrafão – Guapimirim/RJ; REQUERIMENTO: n.o 37/18, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha (Moção de Aplausos para a Srª. Marina 
Pereira da Rocha); INDICAÇÕES: n.os 653, 654 e 655/18, de autoria da 
ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 656, 657 e 658/18, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; n.os 659, 660 e 661/18, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 662, 663 e 664/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves; n.os 665, 666 e 667/18, de autoria do ver. 
Claudio Vicente Vilar; n.os 668, 669 e 670/18, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva; n.os 671 e 672/18, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves. Após a leitura, o Sr. Presidente franqueou a 



palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Leleco) parabenizou todos os vereadores pelo empenho nas 
últimas eleições, a candidata Paula Tringuelê pela votação expressiva que 
teve, o ver. César do Modelo pela eleição de sua filha, Marina do 
Modelo, e toda sua equipe pelo bom resultado do trabalho que ajudou na 
reeleição do Deputado Federal Hugo Leal, que obteve um mil e vinte e 
seis votos em Guapimirim e cerca de sessenta e três mil votos no total. 
Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) 
parabenizou todos os vereadores pelo trabalho e toda a cidade pela 
campanha eleitoral limpa que promovera. O edil lamentou que 
candidatos de outras cidades obtiveram mais votos que os locais, mas 
externou sua alegria pela eleição de sua filha, Marina do Modelo, que se 
tornou a primeira pessoa nascida e criada em Guapimirim eleita para uma 
cadeira na ALERJ. Concluindo, o vereador agradeceu a presença do Sr. 
Patrick, que, segundo ele, foi quem abriu as portas do partido para a 
Marina e lhe ajudou na sua eleição, e para o qual ele gostaria que esta 
Casa concedesse uma Moção de Aplausos. O Sr. Presidente parabenizou 
o ver. César pela vitória de sua filha e disse conhecer o trabalho do Sr. 
Patrick, para o qual esta Casa, certamente, daria uma Moção de Aplausos 
logo após o edil fizesse o requerimento. Com a palavra, o ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) destacou a transformação feita na 
praça em frente à casa do Sr. Presidente visando ao lazer dos munícipes, 
e pediu ao Executivo que fizesse o mesmo trabalho com as demais praças 
que se encontravam abandonadas no município. Depois, parabenizou 
todos os vereadores pelo empenho na campanha eleitoral, que ocorreu de 
forma limpa, e destacou a reeleição de sua candidata a Deputada Federal, 
Sr.ª Soraya, que obteve quinhentos e vinte e oito votos em Guapimirim. 
Igualmente, parabenizou o ver. César pela eleição de Marina do Modelo, 
bem como a Sr.ª Paula Tringuelê pela votação expressiva que obteve em 
sua primeira candidatura. O Sr. Presidente comentou o trabalho feito na 
praça citada pelo ver. Osvaldo, creditando-o ao Poder Executivo, que, 
segundo ele, levaria, na medida do possível, a mesma iniciativa para 
outros bairros. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir 
da Laje) parabenizou o ver. César do Modelo pela eleição de sua filha, 
Marina do Modelo, assim como a candidata Paula Tringuelê pela votação 
expressiva que teve, e agradeceu a todos aqueles que votaram nos 
candidatos apoiados por ele. Com a palavra, o ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos comentou que, por pouco, Guapimirim não teve 
duas representantes da ALERJ, e parabenizou o ver. César pela eleição 
de Marina do Modelo, a quem teceu elogios pelo trabalho feito no 
município enquanto vereadora. Falou, também, da reeleição de seu 
candidato, Áureo, Deputado Federal, agradecendo os setecentos e treze 
votos alcançados pelo mesmo em Guapimirim. Com a palavra, o Sr. 
Presidente solicitou que o Projeto de Lei 1343/18, de sua autoria, fosse 
incluído na Ordem do Dia desta sessão em regime de urgência. Após, 
parabenizou o ver. César do Modelo e sua família pela eleição de Marina 
do Modelo, destacando a importância de Guapimirim ter uma 
representante na ALERJ e que, a partir de então, deveriam ser deixadas 



de lado quaisquer divergências políticas, para que se buscasse o melhor 
para o município. Em aparte, o ver. César do Modelo disse que a 
deputada eleita Marina do Modelo viria a esta Casa para receber a Moção 
de Aplausos e para reafirmar seu compromisso com Guapimirim, 
afastando qualquer diferença política que pudesse vir a impedir sua busca 
por recursos para o município. O Sr. Presidente afirmou que esta 
Câmara, igualmente, sempre trabalharia em prol do município, apoiando 
qualquer iniciativa que trouxesse benefícios para a população. O 
parlamentar lembrou que o período eleitoral ainda não havia acabado, 
visto que ainda haveria segundo turno para Presidente da República e 
Governador do Estado, e falou de sua satisfação com o “fenômeno 
Bolsonaro”, candidato a quem ele abertamente apoiava. Por fim, 
agradeceu a sua equipe pelo trabalho e a cidade pela forte votação dada 
ao seu candidato a Deputado Federal, Zé Augusto Nalim; parabenizou o 
empenho dos edis na campanha eleitoral, proporcionando uma eleição 
limpa e respeitosa, apesar das diferenças de idéias; e desejou sucesso à 
Marina do Modelo em seu mandato de Deputada Estadual. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo, por meio do Ofício 157/18, para 
apreciação do Projeto de Lei 1342/18, 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 1342/18, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre o Parcelamento de Débitos 

Tributários e Não Tributários e do Programa de Recuperação Fiscal – 

Refis 2018, com a anistia de juros e multa de mora para quitação ou 

parcelamento dos débitos, e dá outras providencias. 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 ver. Halter Pitter dos Santos da Silva para votação do Projeto de 
Lei n.o 1343/18, 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 1343/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que denomina de “Praça da Alegria” a atual Praça 6, 

localizada no Loteamento Jardim Modelo - CEP: 25.943-494, no bairro 

Parada Modelo – Guapimirim/RJ. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado 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 dezesseis de outubro próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram vinte horas 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. 
  



 


