
Ata da 33ª Sessão Ordinária no 2º 

Período do 27º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 13 de novembro de 2019. 

Às dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia treze de novembro de 

dois mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 

Gonçalves, realizou-se a Trigésima Terceira 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 à Segunda 

Secretária que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a 

ausência de Halter Pitter dos Santos da Silva. Em seguida, o Sr. Presidente 

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 1439/19, 

de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que inclui o §3º e 

revoga o inciso “V” e Parágrafo Único do artigo 5º da Lei 1112 de 04 de 

abril de 2019, que autoriza o Serviço de Transporte de Passageiros por 

Motocicleta na cidade de Guapimirim, e dá outras providências; n.o 

1440/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação 

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX, do artigo 37, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e dá outras 

providências; PROJETOS DE RESOLUÇÕES: n.o 763/19, de autoria do 

ver. Alex Rodrigues Gonçalves, pelo qual fica concedido ao Sr. Célio 

Souza Borba, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 

764/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves, pelo qual fica 

concedido a Sr.ª Paula Francinete Machado de Jesus, o “Título de 

Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 765/19, de autoria do ver. Alex 

Rodrigues Gonçalves, pelo qual fica concedido ao Sr. Luiz Henrique dos 

Santos Peixoto, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 

766/19, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro, pelo qual 

fica concedido ao Sr. Willians Corel Ribeiro, o “Título de Cidadão 

Guapimiriense Honorário”; n.o 767/19, de autoria do ver. Osvaldo São 

Pedro Pereira, pelo qual fica concedido ao Sr. Saulo Geter Barcelos 

Pereira da Silva, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 

768/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira, pelo qual fica 

concedido ao Sr. Joel Santana dos Santos, o “Título de Cidadão 

Guapimiriense Honorário”; n.o 769/19, de autoria do ver. Cláudio 

Vicente Vilar, pelo qual fica concedido ao Sr. Avelino Gomes da Silva 

Neto, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 770/19, de 

autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, pelo qual fica concedido ao Sr. 

João Ataliba Cardoso, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; 

n.o 771/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva, pelo qual fica 

concedido ao Sr. Rafael Tressi, o “Título de Cidadão Guapimiriense 

Honorário”; n.o 772/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva, 

pelo qual fica concedido ao Sr. Roberto Petto Gomes, o “Título de 

Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 773/19, de autoria da ver. 



Alessandra Lopes de Souza, pelo qual fica concedido ao Sr. Marcelo 

André Cid Heráclito do Porto Queiroz, o “Título de Cidadão 

Guapimiriense Honorário”; n.o 774/19, de autoria da ver. Alessandra 

Lopes de Souza, pelo qual fica concedido Sr. Carlos Eduardo Sarmento 

da Costa, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 775/19, de 

autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, pelo qual fica concedido ao 

Sr. Reginaldo Silva Araújo Cury, o “Título de Cidadão Guapimiriense 

Honorário”; n.o 776/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, pelo 

qual fica concedido Sr. Paulo Henrique Menezes da Silva, o “Título de 

Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 777/19, de autoria do ver. 

Alessandra Lopes de Souza, pelo qual fica concedido ao Sr. Marcos 

Vinícius dos Santos Amaral, o “Título de Cidadão Guapimiriense 

Honorário”; n.o 778/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira, 

pelo qual fica concedido ao Sr. Rejanilson Costa Pontes, o “Título de 

Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 779/19, de autoria da vereadora 

Rizê da Silva Silvério, pelo qual fica concedido ao Sr. André Luiz 

Ceciliano, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 780/19, 

de autoria da vereadora Rizê da Silva Silvério, pelo qual fica concedido 

ao Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, o “Título de Cidadão 

Guapimiriense Honorário”; n.o 781/19, de autoria da vereadora Rizê da 

Silva Silvério, pelo qual fica concedido ao Sr. Rafael Santos de Souza, o 

“Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 782/19, de autoria do 

ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, pelo qual fica concedido ao Sr. 

Jorge Luis de Araújo Neves, o “Título de Cidadão Guapimiriense 

Honorário”; n.o 783/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 

Silva, pelo qual fica concedido a Sr.ª Soraia Maria de Carvalho, o “Título 

de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 784/19, de autoria do ver. 

Halter Pitter dos Santos da Silva, pelo qual fica concedido ao Sr. João 

Manuel Veiga, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 

785/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, pelo qual 

fica concedido ao Sr. Luis Carlos Peçanha de Moraes, o “Título de 

Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.o 786/19, de autoria do ver. Halter 

Pitter dos Santos da Silva, pelo qual fica concedido ao Sr. Jorge Luiz 

Lima dos Reis, o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; 

REQUERIMENTOS: n.o 059/19, de autoria da vereadora Rizê da Silva 

Silvério (Moção de Aplausos para os integrantes do grupo Clube do 

Churrasco); INDICAÇÕES: n.os 713, 714 e 715/19, de autoria da 

vereadora Alessandra Lopes de Souza; n.os 716, 717 e 718/19, de autoria 

do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 719, 720 e 721/19, de autoria do 

ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 722, 723 e 724/19, de autoria 

do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 725/19, de autoria do ver. Paulo 

César da Rocha; n.os 726, 727 e 728/19, de autoria do ver. Cláudio 

Vicente Vilar; n.os 729, 730, 731 e 732/19, de autoria da vereadora Rizê 

da Silva Silvério. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos 

senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva Silvério 

(Professora Rizê) informou ter estado com o Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), Deputado André 

Ceciliano, em busca de recursos para Guapimirim, tendo sido muito bem 

recebida pelo mesmo, que se colocou à disposição do Município. A edil 



congratulou a todos os diretores de escola, uma vez que no dia anterior, 12 

de novembro, foi comemorado o Dia do Diretor de Escola, e comentou ter 

visitado algumas escolas, nas quais cumprimentou esses profissionais e 

conversou sobre o andamento das unidades de ensino. Disse, ainda, ter 

feito uma indicação para que fossem feitas dedetizações nas escolas, mas 

que teve a feliz notícia de que esse serviço já era realizado regularmente, e, 

por isso, parabenizou a Secretária Municipal de Educação. Terminado o 

Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei 

n.o 1437/19, de autoria do Ver. Fabrício Aragão da Silva, que dispõe 

sobre a implantação de serviços de Psicologia, Psicopedagogia e 

Assistente Social 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, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através do 

Ofício 217/19, para votação do Projeto de Lei n.o 1438/19, 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 1438/19, de 

autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do Anexo VII 

da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2020, do Município de 

Guapimirim, instituído pela Lei nº 1.133/19, e dá outras providências. 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 19 de 

novembro próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove 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. 

 



  

 


