
Ata da 29ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 16 de outubro de 2019. 

Às dezenove horas e dezoito minutos do dia dezesseis de outubro de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Vigésima Nona 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 Alessandra 
Lopes de Souza. 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 RESOLUÇÃO: n.o 762/19, de autoria da Mesa Diretora, 
que dispõe sobre a concessão de auxílios-alimentação e transporte aos 

servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Guapimirim, 

e dá outras providências; REQUERIMENTO: n.o 054/19, de autoria do 
ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moções de Aplausos para 
médicos que trabalham para o Município); INDICAÇÕES: n.os 633, 634 e 
635/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 636, 637 
e 638/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 639 e 
640/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 641, 642 e 
643/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 644, 645 e 646/19, 
de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 647, 648 e 649/19, de 
autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 650 e 651/19, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 652, 653 e 654/19, de autoria do ver. 
Max Alexandre Felizardo Castro. Após a leitura, o Sr. Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou todos os professores pelo seu 
dia, comemorado na data anterior, destacando a importância do apoio a 
esses profissionais. Após, parabenizou o Sr. Presidente pelo Projeto de Lei 
1430/19, afirmando que o mesmo teria o apoio dos demais edis. Com a 
palavra, o ver. Paulo César da Rocha (César do Modelo) também 
parabenizou os professores, e ressaltou a importância desses profissionais 
na formação da sociedade. Parabenizou, igualmente, o Sr. Presidente pelo 
Projeto de Lei 1430/19, falando da importância da organização dos 
veículos nos horários de entrada e saída das escolas. Com a palavra, o ver. 
Fabrício Aragão da Silva (Fabrício Tubarão) também parabenizou o Sr. 
Presidente pelo Projeto de Lei 1430/19, bem como os professores pelo seu 
dia comemorativo. Com a palavra, o ver. Max Alexandre Felizardo 
Castro (Max da Iconha) também parabenizou todos os professores e 
falou da necessidade de se investir cada vez mais na educação do país. O 
edil parabenizou o Sr. Presidente pelo Projeto de Lei 1430/19, ressaltando 
que, no passado, esta Casa aprovou a Lei do Transporte Alternativo de 
Guapimirim, que acabou não sendo colocada em prática devido à desunião 
dessa classe de motoristas, e que, por isso, os trabalhadores do transporte 
escolar deveriam se unir para que o mesmo não acontecesse com eles. 
Com a palavra, o ver. Cláudio Vicente Vilar (Magal) prometeu o apoio 



desta Casa aos trabalhadores do transporte escolar e parabenizou os 
professores pelo seu dia, frisando que essa classe deveria ser mais 
valorizada. Com a palavra, o Sr. Presidente requereu que o Projeto de 
Resolução 762/19, de autoria da Mesa Diretora, fosse incluído na Ordem 
do Dia em regime de urgência. A seguir, discorreu sobre o Projeto de Lei 
n.º 1430/19, de sua autoria, que altera a alínea “a” do artigo 18 da Lei 
830/2014, que institui o Serviço de Transporte Escolar do Município de 
Guapimirim, destacando a importância da existência do DEMUTRAN de 
Guapimirim para implantação e regulamentação da lei. O edil agradeceu a 
presença dos profissionais do transporte alternativo de Guapimirim e pediu 
o apoio de seus pares para a aprovação da matéria. Por fim, parabenizou os 
professores e falou sobre a importância de se investir nesses profissionais 
tão importantes para a formação do cidadão. 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 do Projeto de 
Resolução n.o 762/19, de autoria da Mesa Diretora. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Projeto de Resolução n.o 762/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que dispõe sobre a concessão de auxílios-alimentação e 

transporte aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal 

de Guapimirim, e dá outras providências. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 053/19, 
de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos 
para o Deputado Federal Joziel Ferreira Carlos (Professor Joziel)). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Lei 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. 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 22 de outubro próximo vindouro, e encerrou esta quando eram 
dezenove horas e cinquenta e um minuto. 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. 


