
Ata da 30ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 22 de outubro de 2019. 

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e dois de outubro de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Trigésima 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 convidou os vereadores Cláudio Vicente 
Vilar e Alessandra Lopes de Souza a assumirem, respectivamente, as 
funções de Primeiro e Segundo Secretários, e pediu a esta que fizesse a 
chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de Halter Pitter 
dos Santos da Silva, Paulo César da Rocha e Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos. 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 LEI COMPLEMENTAR: n.o 035/19, de autoria do Poder 
Executivo, que altera os artigos 269, 270 e 271 da Lei Complementar nº 

006/09 – Código Tributário Municipal; n.o 036/19, de autoria do Poder 
Executivo, que altera o art. 142 e o §3º do art. 152 da Lei Complementar 

nº 006/09 – Código Tributário Municipal; n.o 037/19, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a revogação da Lei nº 436 de 20 de dezembro 

de 2002, com vistas à edição de nova Planta Genérica de Valores, 

regulamenta a forma de apuração do valor venal dos imóveis, para efeito 

de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana - IPTU, conforme determina o art. 152 da Lei Complementar nº 

006 de 22/12/2009 - Código Tributário Municipal, e dá outras 

providencias; PROJETO DE LEI: n.o 1431/19, de autoria do Poder 
Executivo, que altera os artigos 11 e 20 da Lei 1.150 - REFIS 

Guapimirim - de 14 de outubro de 2019; INDICAÇÕES: n.os 656, 657 e 
658/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 659, 660 e 
661/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 662, 663 e 664/19, 
de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 665, 666 e 
667/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 668/19, de autoria 
do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 669, 670 e 671/19, de autoria do 
ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 672 e 673/19, de autoria do ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Max Alexandre Felizardo 
Castro (Max da Iconha) comentou que a Rua Vereador Moacir Pimentel 
(Beira Linha), para a qual a vereadora Alessandra estava pedindo operação 
tapa-buracos, tinha sido pavimentada pela Prefeitura havia pouco tempo, 
mas que a Fontes da Serra havia realizado um serviço na via, deixando-a 
esburacada, e que esta Casa, por isso, deveria tomar providências contra a 
concessionária. Com a palavra, o Sr. Presidente declarou a vacância de 
uma cadeira de vereador em virtude da nomeação do vereador Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos para o cargo político de Secretário Municipal de 
Indústria, Comércio, Trabalho e Renda de Guapimirim, ocorrida no dia 21 
de outubro de 2019. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO 



DIA. 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 
segunda discussão. Em pauta, Requerimento n.o 054/19, de autoria do 
ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moções de Aplausos para 
médicos que trabalham para o Município). 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 30 de outubro próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram dez horas e quarenta e dois 
minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Cláudio Vicente Vilar, 
__________________, Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente Ata 
que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos 
demais Vereadores. 


