
Ata da 34ª Sessão Ordinária no 2º 

Período do 27º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 19 de novembro de 2019. 

Às dez horas e vinte e seis minutos do dia dezenove de novembro de dois 

mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 

da Silva, realizou-se a Trigésima Quarta 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 Fabrício 

Aragão 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 1441/19, de autoria do 

ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que denomina de Rua Aldenívia 

Gomes Ferraz, a atual “rua I”, Lote 26, Quadra 19, Vila Modelo – Bairro 

Status - Guapimirim/RJ; n.o 1442/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 

Santos da Silva, que denomina de Rua Alexsandro da Silva Ribeiro, a 

atual “Rua M”, Lote 26, Quadra 19 – Bairro Status - Guapimirim/RJ; n.o 

1443/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de 

crédito adicional suplementar por provável excesso de arrecadação; 

PROJETOS DE RESOLUÇÕES: n.º 787/19, de autoria da ver. 

Alessandra Lopes de Souza, pelo qual fica concedido a Srª. Sávia Midiã 

Florindo Pereira o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”; n.º 

788/19, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro, pelo qual 

fica concedido ao Sr. José Luiz dos Santos o “Título de Cidadão 

Guapimiriense Honorário”; n.º 789/19, de autoria do ver. Max Alexandre 

Felizardo Castro, pelo qual fica concedido ao Sr. Mendelssohn Erwin 

Kieling Cardona Pereira o “Título de Cidadão Guapimiriense 

Honorário”; REQUERIMENTOS: n.o 060/19, de autoria da vereadora 

Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para o Sr. Leonam 

Vargas Ribeiro); n.o 061/19, de autoria da vereadora Halter Pitter dos 

Santos da Silva (Moção de Aplausos para a Srª. Ana Júlia Almeida); 

INDICAÇÕES: n.os 733, 734 e 735/19, de autoria da vereadora 

Alessandra Lopes de Souza; n.os 736, 737 e 738/19, de autoria do ver. 

Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 739, 740, 741 e 742/19, de autoria 

da vereadora Rizê da Silva Silvério; n.os 743, 744 e 745/19, de autoria do 

ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 746 e 747/19, de autoria do ver. Alex 

Rodrigues Gonçalves; n.o 748/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da 

Silva; n.os 749 e 750/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha. Após a 

leitura, o Sr. Presidente passou a palavra aos senhores vereadores. Com a 

palavra, o vereador Paulo César da Rocha (César do Modelo) destacou a 

presença do ver. André de Azeredo Dias, licenciado para exercer o cargo 

de Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca de Guapimirim, e 

parabenizou o encontro de motociclistas organizado e realizado pelo 

Abutres Moto Clube. A seguir, declarou que votaria contrariamente ao 

Projeto de Lei 1440/19, do Poder Executivo, por entender que o mesmo 



tinha fins eleitoreiros, permitindo a contratação de pessoas sem lhes dar 

quaisquer garantias. O edil afirmou que, se havia intenção de gerar 

empregos, o Governo Municipal deveria incentivar a construção civil, 

permitindo que os projetos existentes avançassem, sem colocar 

empecilhos. César do Modelo voltou a dizer que não se candidataria nas 

próximas eleições e que não apoiaria a reeleição do atual Prefeito, a quem 

considerava covarde. Concluindo, disse não ter tido tempo de ler o Projeto 

de Lei em questão com mais antecedência, e, que, por isso, pediria que a 

pauta da Ordem do Dia lhe fosse entregue até quarenta e oito horas antes 

das sessões. Com a palavra, o vereador Max Alexandre Felizardo 

Castro (Max da Iconha) requereu que os Projetos de Resoluções n.os 788 

e 789/19, ambos de sua autoria, fosse votados nesta Sessão em regime de 

urgência. Após, parabenizou o Abutres Moto Clube pelo encontro de 

motociclistas realizado no município, destacando a importância do evento 

para a economia local. Destacou, ainda, as presenças daqueles que seriam 

agraciados com Moções de Aplausos, a saber, a Sr.ª Andrea Oliveira, a Sr.ª 

Karen Ruel, o Sr. Edmar Freire e o Sr. Irio Lima, aos quais teceu elogios. 

O edil falou, também, sobre a importância do Dia da Consciência Negra e 

da lembrança de vários outros abolicionistas, além da Princesa Isabel. Com 

a palavra, a vereadora Alessandra Lopes de Souza requereu que o 

Projeto de Resolução n.o 787/19, de sua autoria, fosse votado nesta Sessão 

em regime de urgência. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva 

Silvério (Professora Rizê) também registrou a presença do vereador 

licenciado André de Azeredo Dias, a quem fez elogios e agradecimentos. 

Parabenizou, também, o evento motociclístico organizado pelo Abutres 

Moto Clube, e convidou a todos para o Desfile Cívico em comemoração 

aos 29 anos de emancipação político-administrativa de Guapimirim. 

Quanto ao Projeto de Lei 1440/19, afirmou que o mesmo estava apenas 

fazendo uma adequação à legislação federal atual, e, que, portanto, era 

favorável à aprovação do mesmo, deixando de lado o fato de ser oposição 

ou situação, mas analisando apenas o conteúdo do Projeto. Em aparte, o 

vereador Max da Iconha agradeceu a presença do ver. André Azeredo e o 

parabenizou pelo trabalho que vinha realizando frente à pasta para a qual 

fora designado. Com a palavra, o Sr. Presidente discorreu sobre o Projeto 

de Lei 1440/19, explicando que se tratava de uma adequação à 

minirreforma trabalhista, e criticou o ver. César do Modelo por afirmar 

não ter tido acesso ao Projeto com antecedência, quando, na verdade, o Sr. 

Vanderson, seu assessor, já havia postado críticas ao mesmo nas redes 

sociais, o que, a seu ver, demonstrava que intenção era a de puramente 

caluniar e enganar o povo. Disse, ainda, que o ver. César do Modelo havia, 

em mandato anterior, aprovado a lei que tratava das contratações 

temporárias, que estava sendo alterada pelo Projeto em questão, e que o 

vereador, portanto, havia mudado de opinião quanto ao assunto. A seguir, 

comentou sobre o sucesso do evento promovido pelo Abutres Moto Clube, 

ressaltando sua importância para o turismo e para geração de renda em 

Guapimirim. Por fim, afirmou que, depois de sancionada, a Lei oriunda do 

Projeto de Lei 1440/19 seria disponibilizada no portal da transparência, e 

que só falou desse assunto por ter se sentido na obrigação de defender o 

trabalho sério realizado pela atual Câmara de Vereadores. Terminado o 



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

urgência feito pelo ver. Max Alexandre Felizardo Castro para votação 

dos Projetos de Resoluções 788 e 789/19, ambos de sua autoria. Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 

aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pela 

ver. Alessandra Lopes de Souza para votação do Projeto de Resolução 

787/19, 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 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 

de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 

pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 229/19, 

para votação do Projeto de Lei n.o 1440/19, de sua autoria. Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado 

por maioria absoluta, com voto contrário do Ver. Paulo César da Rocha. 

Em pauta, Projeto de Lei 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. Não havendo quem quisesse fazer uso 

da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por maioria absoluta em 

única discussão, com voto contrário do Ver. Paulo César da Rocha. Em 

pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 

de Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 

pauta, Projeto de Resolução 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”. Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi 

aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 

Resolução 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”. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. 

Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução 

foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto 

de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão.  Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado 

por unanimidade em única discussão.  Em pauta, Projeto de Resolução 

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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 

de Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 

pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado 

por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 

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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 

de Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 

pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem 



quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 

de Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 

pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 

de Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 

pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso 

da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 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”. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 

de Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 

pauta, Projeto de Resolução n.º 787/19, de autoria da ver. Alessandra 

Lopes de Souza, pelo qual fica concedido a Srª. Sávia Midiã Florindo 

Pereira o “Título de Cidadão Guapimiriense Honorário”. Não havendo 

quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado 

por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 

n.º 788/19, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro, pelo qual 

fica concedido ao Sr. José Luiz dos Santos o “Título de Cidadão 

Guapimiriense Honorário”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Resolução n.º 789/19, de autoria 



do ver. Max Alexandre Felizardo Castro, pelo qual fica concedido ao Sr. 

Mendelssohn Erwin Kieling Cardona Pereira o “Título de Cidadão 

Guapimiriense Honorário”. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 059/19, de autoria da 

vereadora Rizê da Silva Silvério (Moção de Aplausos para os integrantes 

do grupo Clube do Churrasco). 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 27 de novembro próximo vindouro, e 

encerrou esta quando eram onze horas e dezenove 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.  

 


