
Ata da 34ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 25º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 8 de novembro de 2017. 

Às dezenove horas e trinta e cinco minutos do dia oito de novembro de 
dois mil e dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Quarta Sessão Ordinária no 

Segundo Período do Vigésimo Quinto Ano Legislativo da Câmara 

Municipal de Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional 
brasileiro e municipal de Guapimirim, o sr. Presidente pediu ao 
Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a presença de todos. 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 744/2017, de 
autoria da Mesa Diretora, que dá nova redação ao artigo 248 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: n.º 25/2017, de autoria do 
Poder Executivo, que altera a redação da Lei Complementar nº 19 de 

14 de fevereiro de 2017; PROJETOS DE LEIS: n.º 1270/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que altera o art.2º e incisos I, II, III e Iv e 

inclui nova redação a Lei 994 de 05 de setembro de 2017; n.º 
1271/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

autorização do Município de Guapimirim a celebrar convenio com a 

TRIPAR BSB Administradora de Cartões e dá outras providencias; n.º 
1272/2017, de autoria do ver.  André de Azeredo Dias, que dispõe 

sobre incentivo fiscal a empresas hoteleiras e da outras providências; 
n.º 1273/2017, de autoria do ver.  Cláudio Vicente Vilar, que institui 

no calendário oficial de eventos do Município a Semana Municipal de 

Conservação da Mata Atlântica Guapimiriense; n.º 1274/2017, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço exclusivo de 

turismo em triciclo automotor de cabine fechada, trem truck, onibus-

jardineira e jipe aberto no âmbito do município de Guapimirim; 
INDICAÇÕES: n.os 907, 908, 909, 910 e 911/17, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 912, 913 e 914/17, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.os 915, 916, 917, 918 e 919/17, de autoria 
do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 920, 921, 922 e 923/17, de autoria 
do ver. Paulo César da Rocha; n.os 924 e 925/17, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 926, 927, 928, 929 e 930/17, 
de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.o 931, 932, 933, 934 e 
935/17, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 936, 
937, 938, 939 e 940/17, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; 
n.os 941, 942, 943 e 944/17, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira; OFÍCIO: n.o 173/2017, do Ministério do Esporte (comunica 
que foi celebrado entre este Ministério e a Prefeitura Municipal de 
Guapimirim o convênio nº850906/2017, no valor de R$211.197,69, 
cujo objetivo é a implantação de dois núcleos de esporte educacional do 



programa Segundo Tempo, em atendimento às crianças, jovens e 
adolescentes do município). Concluída a leitura, o Senhor Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo 
César da Rocha (César do Modelo) registrou a presença de 
representantes do projeto Flutuarte, que o procuraram em busca de 
ajuda para dar continuidade a suas atividades, paralisadas devido à falta 
de vigias no Ginásio Poliesportivo de Guapimirim, onde funcionava. O 
edil pediu que o líder do governo na Câmara, ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves, intercedesse pelo projeto ao Executivo. Em aparte, o ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) prometeu levar ao Executivo não 
somente o pedido do grupo circense, mas também daqueles que 
utilizavam o ginásio para outras atividades, como a prática de esportes. 
Continuando, o ver. César do Modelo comemorou as palavras do ver. 
Leleco, sugerindo que esta Casa homenageasse o grupo Flutuarte com 
uma Moção de Aplausos e que a mesma procurasse se envolver e 
incentivar esse tipo de projeto. Após, desejou boa sorte para o evento 
Brasil Moto Weekend, organizado pela Associação dos Motociclistas 
de Guapimirim, uma das maiores festas da cidade, e convidou a todos 
para um mutirão de ação social que ocorreria na Igreja Católica, no 
sábado. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da 
Laje) declarou seu apoio ao projeto Flutuarte, e agradeceu a presença 
de todos. Com a palavra, o Sr. Presidente requereu que fossem 
votados nesta sessão, em regime de urgência, o Projeto de Lei 1270/17 
e o Projeto de Resolução 744/17. A seguir, comunicou a realização de 
Audiência Pública no dia treze de novembro próximo, às 10h, no 
plenário da Câmara Municipal de Guapimirim, com a finalidade única e 
exclusiva de levantar, junto aos munícipes, ações e sugestões para 
elaboração do Plano Plurianual (2018 a 2021) e da Lei Orçamentária 
Anual para exercício de 2018. O vereador explicou o objetivo e a forma 
de elaboração e execução de cada um dos projetos a serem tratados, e 
como seriam recebidas e inseridas nos mesmos as propostas 
apresentadas na audiência. O Sr. Presidente comentou, também, sobre a 
importância da participação da população em geral, em especial dos 
presidentes de sindicatos, associações, cooperativas, e representantes de 
entidades religiosas, destacando o trabalho realizado por um grupo 
idealizado e gerido pelo Sr. Daniel, que, após fazer um apanhado em 
todo o município, lhe apresentou diversas informações e idéias para 
elaboração do PPA e da LOA. 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 Lei 
n.o1270/17, de autoria do Poder Executivo. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva para votação do Projeto de Resolução 
n.o744/17, 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 Lei n.o1268/17, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar, que dispõe sobre a comunicação de ausência 



durante o período escolar de alunos da rede municipal de Guapimirim. 

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 1270/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera o 

art.2º e incisos I, II, III e IV e inclui nova redação a Lei 994 de 05 de 

setembro de 2017. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Projeto de Resolução n.º 744/2017, de autoria da Mesa 
Diretora, que dá nova redação ao artigo 248 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal e dá outras providências. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução 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 reunião da Câmara Itinerante que seria realizada no dia 
vinte e sete de novembro próximo, na Escola Municipal José Joaquim 
da Costa, no Monte Olivete, visando a atender os bairros Barreira, 
Garrafão e Espinhaço, e para a próxima sessão ordinária que seria 
realizada às 10h do dia 14 de novembro próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram dezenove horas e cinquenta 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. 



 


