
Ata da 37ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 26º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 11 de dezembro de 2018. 

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de dezembro de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Trigésima Sétima Sessão Ordinária no Segundo 

Período do Vigésimo Sexto Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal 
de Guapimirim, o senhor Presidente pediu ao Segundo Secretário que 
fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se a ausência de 
Fabrício Aragão da Silva. 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: OFÍCIOS: GP n.o 191/18, do Poder Executivo 
(encaminha e solicita apreciação, em regime de urgência, do Projeto de 
Lei nº 1.362/18); GP n.o 192/18, do Poder Executivo (encaminha e 
solicita apreciação, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 
1.363/18); PROJETO DE LEI: n.o 1362/18, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre o depósito público de veículos no âmbito do 

município de Guapimirim, regulando o serviço de remoção, depósito e 

guarda de veículos; n.o 1363/18, de autoria do Poder Executivo, que 
autoriza o pagamento de gratificação denominada JETON aos 

integrantes das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI; 
n.o 1364/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
institui o Programa de Combate a Intolerância Religiosa e de Defesa da 

Liberdade Religiosa na Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras 

providências; n.o 1365/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos 
da Silva, que institui o Dia Municipal dos Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matriz Africana de Guapimirim; n.o 1366/18, de autoria 
do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que institui o Dia do 

Encontro das Religiões de Matriz Africana em Guapimirim e suas 

tradições; EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.341 (LOA 2019): 
MODIFICATIVA nº 001 (Modifica-se o inciso I do art. 3º do Projeto de 
Lei no 1.341/2018), de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva; SUPRESSIVA nº 001 (Suprimem-se as alíneas a, b, c, e, g do 
Inciso I do art. 3º do Projeto de Lei nº 1.341), de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva; SUPRESSIVA nº 002 (Suprimem-se os 
incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII do art. 3º do Projeto 
de Lei nº 1.341/2018), de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva; REQUERIMENTO: n.o 42/18, de autoria do ver. Halter Pitter 
dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para Policiais do 34º BPMRJ 

por conseguirem obter a redução de vários indicadores criminais nas 

cidades de Guapimirim e Magé); INDICAÇÕES: n.os 850, 851 e 852/18, 
de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 853, 854 e 
855/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 856, 857 e 
858/18, de autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 859, 860 e 



861/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.o 862/18, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 863, 864 e 865/18, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 866, 867 e 868/18, de autoria 
do ver. André de Azeredo Dias. Após a leitura, o Sr. Presidente 
franqueou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. 
Paulo César da Rocha (César do Modelo) desejou felizes Natal e Ano 
Novo a todos, apesar de, segundo ele, o povo estar sendo maltratado por 
um Governo pelo qual lutou, com a Saúde em caos, mortes no hospital, 
frutos do descaso da administração municipal, que levou o município a 
uma situação ruim nunca vista por ele antes. O edil disse esperar que em 
2019 o Prefeito Municipal cuidasse melhor de Guapimirim, com mais 
amor e respeito, já que, a seu ver, não havia capacidade. César do 
Modelo afirmou ter sido necessário que ele publicasse um vídeo nas 
redes sociais para que o Executivo consertasse um semáforo sob o qual 
duas pessoas morreram em acidentes de trânsito causados pela 
inoperância do aparelho. Explicou, ainda, que suas palavras não tinham 
caráter político, mas que se tratava de um desabafo. Disse, ainda, não ter 
tido a oportunidade de examinar o Projeto de Lei Orçamentária para 
2019, e perguntou ao Sr. Presidente qual seria o percentual de 
remanejamento que o Poder Executivo estaria autorizado a fazer, de 
acordo com a proposta orçamentária. O Sr. Presidente afirmou que o 
Projeto de Lei Orçamentária estava nesta Casa desde o dia dois de 
outubro do corrente ano, e que, portanto, houve, sim, tempo hábil que o 
ver. César do Modelo tomasse conhecimento de seu conteúdo, conforme 
Regimento Interno. O ver. César do Modelo alegou ter havido uma 
reunião secreta entre os demais vereadores para tratar do percentual de 
remanejamento, e que, por isso, ele não tinha conhecimento desse valor. 
O Sr. Presidente refutou a afirmação do ver. César e lhe pediu que 
concluísse suas palavras, porém o parlamentar insistiu em suas 
afirmações. A fim de manter a ordem, o Sr. Presidente lhe cassou a 
palavra, passando-a para o próximo vereador inscrito. Com a palavra, o 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) disse também estar triste com 
as demissões ocorridas recentemente no âmbito da administração 
municipal. Após, se disse grato por mais um ano de mandato que se 
findava. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo 
Pereira) agradeceu o companheirismo de seus pares durante todo o ano 
que estava se findando, e disse acreditar que o próximo ano seria melhor. 
O edil declarou ter ficado triste também com as demissões ocorridas, e 
afirmou que a Prefeitura deveria deixar de ocupar o papel de maior 
empregador do município, e fazer com que, para isso, empresas se 
interessassem em se instalar em Guapimirim. Com a palavra, o ver. 
André de Azeredo Dias (André Azeredo) refutou a informação dada 
pelo ver. César do Modelo de que os demais vereadores haviam se 
reunido secretamente para tratar do percentual de remanejamento 
orçamentário, e lhe alertou que tal afirmação atingia a todos os edis, que 
cada um votava com sua consciência e que o seu voto era em benefício 
da população. Com a palavra, o ver. Claudio Vicente Vilar (Magal) 
também disse as palavras do ver. César do Modelo atingiam, 



gratuitamente, toda a Casa de Leis, e que, quanto ao semáforo quebrado, 
houve reuniões envolvendo vereadores e representantes do Executivo 
para tratar do assunto, não tendo sido, portanto, seu vídeo que o resolveu. 
O parlamentar frisou que os vereadores trabalhavam com a população, ao 
lado do povo, e que o ver. César do Modelo deveria respeitar a Casa em 
que trabalhava. Com a palavra, o Sr. Presidente solicitou que o 
Requerimento 42/18 e os Projetos de Leis 1364, 1365 e 1366/18, todos 
de sua autoria, fosse incluídos na Ordem do Dia desta reunião em regime 
de urgência, e justificou as Moções de Aplausos para Policiais do 34º 
BPMRJ, por conseguirem obter a redução de vários indicadores criminais 
nas cidades de Guapimirim e Magé. Depois, pediu desculpas ao público 
pela triste cena de discussão entre o vereador César do Modelo e ele, e 
afirmou que esta Câmara fazia um trabalho sério, nunca abrindo mão de 
seu papel fiscalizador, dando como exemplo a solução do problema do 
semáforo e substituição do Secretário de Municipal de Saúde, ambos por 
intervenção desta Casa. Disse, ainda, que jamais se aproveitaria do 
sofrimento da população para se promover, e, mais uma vez, se 
desculpou com todos pelos ânimos exaltados. 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 
Requerimento 42/18 e dos Projetos de Leis 1364, 1365 e 1366/18, todos 
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 Poder Executivo, através do Ofício GP 191/18, 
para votação do Projeto de Lei 1362/18, 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 Poder 
Executivo, através do Ofício GP 192/18, para votação do Projeto de Lei 
1363/18, 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 1361/18, de autoria do ver. Claudio Vicente 
Vilar, que dispõe sobre disciplinas de Educação Financeira e Direito 

Constitucional nas escolas. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão. Em pauta, EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.341 
(LOA 2019): MODIFICATIVA nº 001 (Modifica-se o inciso I do art. 3º 
do Projeto de Lei no 1.341/2018), de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva; SUPRESSIVA nº 001 (Suprimem-se as alíneas a, b, c, 
e, g do Inciso I do art. 3º do Projeto de Lei nº 1.341), de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva; e SUPRESSIVA nº 002 (Suprimem-
se os incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII do art. 3º do 
Projeto de Lei nº 1.341/2018), de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, as 
Emendas foram aprovadas por maioria absoluta em única discussão, 
com voto contrário do ver. Paulo César da Rocha. Em pauta, Nova 
Redação ao Projeto de Lei nº 1.341, de autoria da Comissão 
Permanente de Finanças e Orçamento, que estima a Receita e fixa a 

Despesa do Município de Guapimirim para o Exercício de 2019 (LOA 



2019). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 
Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei nº 1.362, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre o depósito público de veículos no âmbito do município de 

Guapimirim, regulando o serviço de remoção, depósito e guarda de 

veículos. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 
Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Projeto de Lei n.o 1363/18, de autoria do Poder Executivo, que autoriza 

o pagamento de gratificação denominada JETON aos integrantes das 

Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 
1364/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
institui o Programa de Combate a Intolerância Religiosa e de Defesa da 

Liberdade Religiosa na Rede Pública Municipal de Ensino 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, Projeto de Lei n.o 1365/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva, que institui o Dia Municipal dos Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matriz Africana de Guapimirim. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 
1366/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
institui o Dia do Encontro das Religiões de Matriz Africana em 

Guapimirim e suas tradições. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o 42/18, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para Policiais do 34º 

BPMRJ por conseguirem obter a redução de vários indicadores 

criminais nas cidades de Guapimirim e Magé). 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 
participarem da Sessão Extraordinária que teria início cinco minutos após 
o término desta, a qual foi encerrada quando eram onze horas e vinte e 
três 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. 


