
Ata da 36ª Sessão Ordinária no 2º 

Período do 27º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 3 de dezembro de 2019. 

Às dez horas e cinquenta e um minutos do dia três de dezembro de dois 

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

da Silva, realizou-se a Trigésima Sexta 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 presença de todos. 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: 

EMENDAS: Modificativa nº 001 ao Projeto de Lei Complementar n.o 

36/19, de autoria do vereador Halter Pitter dos Santos da Silva, pela qual 

modifica-se as alíneas b, c, d, e, f, g, do Inciso III do artigo 1º do Projeto 

de Lei Complementar nº 036 que altera o art. 142 e o §3º do art. 152 da 

Lei Complementar nº 006/2009 – Código Tributário Municipal; Aditiva nº 

001 ao Projeto de Lei Complementar n.o 36/19, de autoria do vereador 

Halter Pitter dos Santos da Silva, pela qual adita-se a alínea “h” ao 

Inciso III do Artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº 036 que altera o 

Art. 142 e o §3º do Art. 152 da Lei Complementar nº 006/2009 – Código 

Tributário Municipal; Modificativa nº 001 ao Projeto de Lei 

Complementar n.o 37/19, de autoria do vereador Halter Pitter dos 

Santos da Silva, pela qual modifica-se o Parágrafo 3º do Art. 3º do 

Projeto de Lei Complementar nº 37/2019, que dispõe sobre a revogação 

da Lei nº 436 de 20/12/2002; Aditiva nº 001 ao Projeto de Lei 

Complementar n.o 37/19, de autoria do vereador Halter Pitter dos 

Santos da Silva, pela qual adita-se o §4º ao Artigo 3º; Modificativa nº 

002 ao Projeto de Lei Complementar n.o 37/19, de autoria do vereador 

Halter Pitter dos Santos da Silva, pela qual modifica-se o Anexo I; 

Aditiva nº 001 ao Projeto de Lei n.o 1429/19 (L.O.A.), de autoria do 

vereador Halter Pitter dos Santos da Silva, pela qual adita-se os Incisos 

XIV, XV, XVI e XVII ao Artigo 3º; REQUERIMENTOS: n.o 062/19, de 

autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moções de Aplausos aos 

Senhores André Pereira de Araújo, Luiz Gonzaga da Silva Júnior e 

Josenilton Gomes Santos); n.o 063/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 

Gonçalves (Moção de Aplausos ao Sr. Pierre Soares dos Santos); n.o 

064/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de 

Aplausos ao Sr. Francisco de Assis Soares); n.o 065/19, de autoria do ver. 

Alex Rodrigues Gonçalves (Moção de Aplausos ao Sr. Wellington Luiz 

de Araújo Almeida); n.o 066/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 

Gonçalves (Moção de Aplausos para a Associação Cultural Nascente 

Pequena); n.o 067/19, de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza 

(Moção de Aplausos para a Sr.ª Marcela Kobbi dos Santos Picole); n.o 

068/19, de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza (Moção de 

Aplausos para o Sr. Bruno Kobbi dos Santos); INDICAÇÕES: ; n.os 774 e 



795/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 775, 776 e 

777/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.o 778/19, de autoria 

da vereadora Max Alexandre Felizardo Castro; n.os 779, 780 e 781/19, 

de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 782, 783 e 

784/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 785, 786 e 

787/19, de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza; n.o 788/19, 

de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 789, 790 e 791/19, de 

autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 792, 793, 794/19, de autoria da 

vereadora Rizê da Silva Silvério. Após a leitura, o Sr. Presidente passou 

a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Alex 

Rodrigues Gonçalves (Leleco) solicitou que o Requerimento 63/19, de 

sua autoria, fosse votado nesta sessão em regime de urgência. A seguir, 

parabenizou aqueles que seriam homenageados com Moções de Aplausos 

de autoria do vereador Osvaldo Pereira, e frisou que falaria daqueles que 

ele agraciaria no momento das entregas das Moções. Com a palavra, o 

vereador Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) solicitou que o 

Requerimento 62/19, de sua autoria, fosse votado nesta sessão em regime 

de urgência. O edil se disse feliz pela presença de familiares seus no 

auditório e parabenizou os que receberiam Moções de Aplausos propostas 

pelo ver. Leleco, assim como aqueles a quem ele também concederia tal 

honraria. Após, pediu especial atenção do Secretário de Obras à sua 

Indicação 795/19, acerca da reforma do prédio da SAE (Serviço de 

Assistência Especializada), onde ocorriam atendimentos relacionados a 

DST, AIDS e hepatites virais. Com a palavra, a vereadora Rizê da Silva 

Silvério (Professora Rizê) parabenizou todos os que receberiam Moções 

de Aplausos e destacou as presenças dos senhores Uelson, Dodô e Lula. 

Com a palavra, a vereadora Alessandra Lopes de Souza parabenizou os 

vereadores Osvaldo Pereira e Leleco pelas Moções de Aplausos propostas 

e fez elogios àqueles que as receberiam. Com a palavra, o ver. Cláudio 

Vicente Vilar (Magal) parabenizou os vereadores pelas Moções de 

Aplausos propostas, a seu ver, muito merecidas. O edil fez agradecimentos 

aos funcionários da elétrica do Município e à Secretaria de Obras pelas 

intervenções que vinham sendo realizadas, especialmente no bairro em que 

ele residia. Com a palavra, o Sr. Presidente parabenizou aqueles que 

seriam homenageados com Moções de Aplausos. Em seguida, discorreu 

sobre as Emendas, de sua autoria, aos Projetos de Leis Complementares 36 

e 37 e ao Projeto de Lei n.º 1429/19 (L.O.A.). Por fim, comentou sobre as 

diversas dificuldades e limitações que impediam o progresso de 

Guapimirim, e criticou aqueles que apregoavam soluções milagrosas para 

esses problemas. Dentre esses problemas, o edil destacou a alta tarifa de 

pedágio cobrada pela Concessionária Rio-Teresópolis, que, a seu ver, 

afastava os investidores da região, e afirmou que caberia aos deputados 

pleitearem descontos e isenções do pedágio que beneficiassem moradores 

e empresas de Guapimirim. Terminado o Expediente, deu-se início à 

ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Alex 

Rodrigues Gonçalves para votação do Requerimento 63/19, 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 pelo ver. Osvaldo São Pedro Pereira para votação do Requerimento 



62/19, 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 1444/19, de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza, 

que institui o Programa de Prevenção do Abuso Sexual contra as 

Mulheres no Transporte Público Coletivo, no âmbito do Município de 

Guapimirim, e dá outras prioridades. 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 243/19, para votação do Projeto de Lei n.o 

1445/19, 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 1445/19, de autoria do Poder Executivo, que cria a 

Coordenadoria Municipal de Políticas para a Mulher de Guapimirim. Não 

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

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

urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 242/19, para 

votação do Projeto de Lei n.o 1446/19, 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 1446/19, de autoria do Poder 

Executivo, que revoga a Lei 766 de 16 de maio de 2013 e cria no âmbito 

do Município de Guapimirim, o Centro de Referência de Atendimento à 

Mulher Vítima de Violência de Guapimirim – CRAM GUAPI, e dá outras 

providências. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 

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

pedido de urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício 235/19, 

para votação do Projeto de Lei n.o 1447/19, 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 1447/19, de autoria do 

Poder Executivo, que institui o Projeto Adote uma Praça de Adoção de 

Espaços e Bens Públicos no âmbito 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 única discussão. Em 

pauta, Requerimento n.o 063/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 

Gonçalves (Moção de Aplausos ao Sr. Pierre Soares dos Santos). Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 

aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 

Requerimento n.o 062/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira 

(Moções de Aplausos aos Senhores André Pereira de Araújo, Luiz 

Gonzaga da Silva Júnior e Josenilton Gomes Santos). 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 11 de dezembro próximo 

vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e quarenta e três 

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.  



 


