
Ata da 28ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 8 de outubro de 2019. 

Às dez horas e cinquenta e três minutos do dia oito de outubro de dois mil 
e dezenove, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues Gonçalves, 
realizou-se a Vigésima Oitava 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 a ausência de Halter Pitter dos Santos 
da Silva. 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 1430/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que altera a alínea “a” do artigo 18 da Lei 830/2014, 

que institui o Serviço de Transporte Escolar do Município de Guapimirim, 

e dá outras providências; REQUERIMENTOS: 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 597, 598 e 599/19, de autoria da ver. Alessandra 
Lopes de Souza; n.os 606, 607 e 608/19, de autoria do ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro; n.os 612, 613 e 614/19, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 615, 616 e 617/19, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 621, 622 e 623/19, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 624, 625 e 626/19, de autoria do ver. 
Fabrício Aragão da Silva; n.os 627, 628 e 629/19, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 630, 631 e 632/19, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha 
(César do Modelo) parabenizou os conselheiros tutelares eleitos, citando 
os nomes e a quantidade de votos recebidos por cada um. O edil destacou 
o grande número de eleitores e a disputa acirrada pelos cargos, 
assemelhando-se, segundo ele, à campanha para vereador, o que, a seu ver, 
deveria ser revisto, de modo que a escolha dos candidatos fosse mais 
criteriosa e com menos envolvimento político. Concluindo, declarou seu 
apoio à Moção de Aplausos proposta pelo ver. Max da Iconha. Com a 
palavra, o ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Max da Iconha) 
registrou as presenças do Sr. Joelson, Assessor do Deputado Federal 
Professor Joziel, e do Professor Luis Cláudio, da Secretaria Municipal de 
Cultura. Após, declarou ter conversado com o Presidente da Câmara sobre 
a abertura de um processo investigatório sobre a empresa Fontes da Serra, 
com a possibilidade de instauração de uma CPI. O edil fez muitas críticas à 
atuação da concessionária em Guapimirim, principalmente quanto ao fato 
de a Prefeitura Municipal ser obrigada a reparar os danos causados pela 
empresa em vias e passeios públicos após a realização de serviços desta. O 
vereador afirmou ser leonina a cláusula contratual que previa isso, e que, 
se necessário, judicializaria a questão. Outros pontos ressaltados foram a 
falta de um reservatório, o que provocava falta d’água em situações 



adversas; o atendimento apenas a uma pequena parte do município, apesar 
de Guapimirim ser reconhecidamente privilegiado com abundância de 
água nos rios; e a não aplicação de um plano de expansão. Com a palavra, 
o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) parabenizou os conselheiros 
tutelares eleitos e seus suplentes. O edil agradeceu aqueles que se 
lembraram de seu aniversário e falou de seu prazer em estar o exercendo o 
mandato de vereador havia sete anos. Com a palavra, o Sr. Presidente 
parabenizou o ver. Magal pelo seu aniversário e lhe fez elogios. O 
parlamentar também parabenizou os conselheiros tutelares eleitos e seus 
suplentes, frisando que houve recorde de eleitores no pleito. Por fim, 
garantiu ao vereador Max da Iconha que a Casa de Leis o apoiaria no 
processo contra a Fontes da Serra, visto que o Legislativo sempre estaria 
ao lado do povo. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO 
DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através 
do Ofício 174/19, para votação do Projeto de Lei n.o 1428/19, 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 
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. 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 segunda 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 segunda 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 segunda 
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 segunda 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 segunda 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 segunda discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o 051/19, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo 
Castro (Moção de Aplausos para o Sr. Arilson da Silva Araújo). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o 052/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva 
(Moção de Aplausos para o Dr. Reginaldo Silva Araújo Cury). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento 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 19h do dia 16 de 
outubro próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e 
trinta e dois 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. 



 


