
Ata da 37ª Sessão Ordinária no 2º 

Período do 27º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 11 de dezembro de 2019. 

Às dezenove horas e trinta e quatro minutos do dia onze de dezembro de 

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

Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Sétima 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: OFÍCIOS: GP n.o 247/19, do Poder Executivo 

(solicita apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei 

Complementar 038/19); GP n.o 249/19, do Poder Executivo (solicita 

apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei 1448/19); PROJETO 

DE LEI COMPLEMENTAR: n.o 038/19, de autoria do Poder Executivo, 

que disciplina a expedição e o uso da carteira de identidade funcional dos 

fiscais de posturas do Município de Guapimirim, e estabelece outras 

providencias; PROJETO DE LEI: n.o 1448/19, de autoria do Poder 

Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar 

por excesso de arrecadação; PROJETO DE EMENDA: Modificativa nº 

003 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 II; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: n.o 790/19, de autoria do ver. Halter Pitter 

dos Santos da Silva, que concede ao Sr. Jocelito Pereira de Oliveira a 

“Medalha do Mérito Dedo de Deus”; REQUERIMENTOS: n.o 069/19, de 

autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos 

para o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos - Sr. 

Jackson Saluzi Machado); n.o 070/19, de autoria do ver. Max Alexandre 

Felizardo Castro (Moção de Aplausos para o Sr. Jose Luiz dos Santos); 

n.o 071/19, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moção 

de Aplausos para a Sr.ª Angélica Kaled Reis Nogueira); n.o 072/19, de 

autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos 

para a Sr.ª Queila Meloni dos Reis); n.o 073/19, de autoria do ver. Max 

Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos para a Sr.ª Sheila 

Rosana Castro dos Santos Felizardo); n.o 074/19, de autoria do ver. Max 

Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos para a Sr.ª Daurea da 

Silva); n.o 075/19, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro 

(Moção de Aplausos para o Pastor Roberto dos Santos); n.o 076/19, de 

autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos 

para o Pastor Presidente Leandro Gomes Baltar); n.o 077/19, de autoria do 

ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos para o Pastor 

Presidente Leci Mauricio); n.o 078/19, de autoria do ver. Max Alexandre 

Felizardo Castro (Moção de Aplausos para o Pastor Carlos Henrique 

Ornelas); n.o 079/19, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro 



(Moção de Aplausos para o Pastor Nilton Alves Muniz); n.o 080/19, de 

autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos 

para o Pastor Loucivol Rodrigues de Souza); n.o 081/19, de autoria do ver. 

Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos para o Presbítero 

Adriano de Menezes); n.o 082/19, de autoria do ver. Max Alexandre 

Felizardo Castro (Moção de Aplausos para o Sr. Jose Ricardo  Guimarães 

Dias); n.o 083/19, de autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro 

(Moção de Aplausos para o Sr. Roberto de Oliveira Silva); n.o 084/19, de 

autoria do ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos 

para o Sr. Leandro Ribeiro Silva); n.o 085/19, de autoria do ver. Max 

Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos para os componentes 

do Grupo Eternizar); n.o 086/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 

Santos da Silva (Moção de Aplausos para o sr. Valdenei Alves Oliveira); 

n.o 087/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar (Moção de Aplausos 

para o CUTRA - Centro de Umbanda Tranca Ruas das Almas); 

INDICAÇÕES: n.os 796, 797 e 798/19, de autoria do ver. Halter Pitter 

dos Santos da Silva; n.o 799/19, de autoria da vereadora Max Alexandre 

Felizardo Castro; n.os 800, 801 e 802/19, de autoria do ver. Cláudio 

Vicente Vilar; n.o 803, 804 e 805/19, de autoria do ver. Alex Rodrigues 

Gonçalves; n.os 806, 807 e 808/19, de autoria do ver. Fabrício Aragão da 

Silva; n.os 809, 810 e 811/19, de autoria da vereadora Alessandra Lopes 

de Souza; n.os 812, 813 e 814/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 

Pereira; n.os 815, 816, 817/19, de autoria da vereadora Rizê da Silva 

Silvério; n.os 818, 819 e 920/19, 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 Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) 

parabenizou os que receberiam Moções de Aplausos e agradeceu seus 

pares por mais um ano de trabalho conjunto no Legislativo, visto que esta 

seria a última sessão antes do recesso parlamentar. Com a palavra, o 

vereador Paulo César da Rocha (César do Modelo) também congratulou 

os que receberiam Moções de Aplausos, bem como os vereadores que 

propuseram as homenagens, e comentou sobre o fim de mais um ano, a seu 

ver, muito difícil para o país, estados e municípios, ressaltando que, apesar 

do recesso, o trabalho dos vereadores não pararia. O edil desejou boas 

festas e que o próximo ano fosse melhor para todos. Com a palavra, o 

vereador Osvaldo São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) agradeceu a 

Deus por mais um ciclo que se encerrava e pelas lutas e vitórias que 

tiveram. Após, parabenizou os autores das Moções de Aplausos, assim 

como todos os agraciados, e desejou aos seus pares e ao público um final 

de ano de paz e tranquilidade e um bom ano novo. Com a palavra, o 

vereador Fabrício Aragão da Silva (Fabrício Tubarão) parabenizou os 

autores das Moções de Aplausos e todos os homenageados. O edil frisou 

que o ano que estava se findando havia sido de muitas dificuldades, mas 

que acreditava que o próximo seria melhor, e, assim, desejou boas festas e 

um feliz ano novo a todos. Com a palavra, o vereador Max Alexandre 

Felizardo Castro (Max da Iconha) solicitou que os Requerimentos 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85/19, todos de 

sua autoria, fossem incluídos na Ordem do Dia em regime de urgência. O 

edil fez, ainda, o requerimento verbal de Moções de Aplausos para os 



Presbíteros Jhony Siqueira e José de Assis, para os professores e a Diretora 

do turno da manhã da Escola Professor Otelo e para a Diretora da Escola 

Maximino Jose Pacheco. O vereador agradeceu o grande público presente 

e parabenizou os vereadores autores das Moções de Aplausos e todos os 

agraciados. Depois, fez críticas àqueles que se utilizavam das redes sociais 

para propagar mentiras, citando como exemplo o caso do filho de um ex-

prefeito que defendia a Fontes da Serra e denegria a imagem dos 

vereadores que cobravam da empresa um serviço de qualidade para a 

população. O parlamentar voltou a fazer críticas à atuação da 

concessionária no município, baseado em fatos observados por ele mesmo 

e em reclamações de munícipes. Com a palavra, a vereadora Rizê da 

Silva Silvério (Professora Rizê) também parabenizou todos os que seriam 

homenageados com Moções de Aplausos, destacando a presença do sr. 

Ivan Coutinho. A edil, a seguir, agradeceu o Secretário de Obras, Sr. 

Jackson, pela atenção dada às indicações feitas por ela para o Segundo 

Distrito, tratamento esse que nunca havia recebido em mandato anterior. 

Quanto à Fontes da Serra, disse que o representante da empresa, em 

reunião com os vereadores, não havia gostado do que ouviu da parte destes 

e afirmou que o contrato de concessão não contemplava o Segundo 

Distrito. A edil disse ter questionado esse representante se existia algum 

“plano B” para aquela localidade, pois, a seu ver, o Segundo Distrito 

deveria, sim, ser contemplado, ao que o mesmo havia ficado de lhe 

responder posteriormente. Ato contínuo, a vereadora informou ter enviado 

ofício ao Executivo solicitando a construção de prédio próprio para a 

Creche Girassol, no bairro Cidadania; a abertura do Polo Dois do Centro 

de Neuropsiquiatria Infantil e do Polo Dois do Centro de Fisioterapia, de 

modo atenderem o Segundo Distrito; e a construção de um prédio maior 

para a Unidade Básica de Saúde da Vila Olímpia. Rizê lembrou também 

da necessidade de reajuste dos salários dos professores, o que não ocorria 

havia seis anos. Por fim, agradeceu a todos os que seriam homenageados 

por suas importantes contribuições para Guapimirim. Com a palavra, a 

vereadora Alessandra Lopes de Souza disse considerar que o ano que 

estava se findando, a seu ver, havia sido bom, mesmo com todas as 

dificuldades. Quanto aos problemas com a Fontes da Serra, sugeriu a 

instauração de uma CPI para resolver a questão. Com a palavra, o ver. 

Cláudio Vicente Vilar (Magal) solicitou que o Requerimento 87/19, de 

sua autoria, fosse incluído na Ordem do Dia em regime de urgência. Após, 

parabenizou e fez elogios a todos que seriam agraciados com Moções de 

Aplausos, e desejou a todos boas festas de final de ano. Com a palavra, o 

Sr. Presidente fez elogios ao Jornal Ilza News, do Escola Ilza Junger 

Pacheco. Após, discorreu sobre as Emendas ao Projetos de Leis 

Complementares 36 e 37/19 e ao Projeto de Lei n.º 1429/19 (L.O.A.), 

pedindo o apoio de seus pares para aprovação dos mesmos. O edil 

concordou que houve muitas dificuldades para o município no corrente 

ano, mas que também houve diversas conquistas importantes, as quais 

citou resumidamente. Em seguida, criticou o sr. Daniel Vivas por suas 

postagens nas redes sociais, que, segundo o vereador, tratavam-se de 

falácias mal-intencionadas, com o objetivo de enganar o povo e denegrir o 

trabalho dos vereadores. Criticou também o contrato de concessão da 



Fontes da Serra, que tinha cláusulas que obrigavam o município a reparar 

os danos causados nas vias públicas pela empresa quando da execução de 

seus serviços e que excluíam do fornecimento de água as áreas rurais, 

como era o Segundo Distrito na época da assinatura do documento, o que, 

a seu ver, era um erro, pois o serviço deveria expandir-se, acompanhando 

o desenvolvimento do município. O edil defendeu que a concessionária, o 

Executivo e o Legislativo deveriam se reunir para buscarem soluções para 

a ampliação do sistema de fornecimento de água em Guapimirim. O 

vereador defendeu-se, ainda, das ofensas feitas a ele pelo sr. Daniel Vivas, 

bem como refutou, através de dados estatísticos, a afirmação feita pelo 

mesmo de que o município sofria com um alto índice criminalidade e com 

o abandono por parte do Poder Executivo. Em aparte, o ver. Max da 

Iconha parabenizou o sr. Presidente por suas palavras e pelo seu mandato, 

que, aos seus olhos, deixaria um importante legado para Guapimirim. O 

edil também se defendeu dos ataques do sr. Daniel Vivas, citando seus 

feitos em mandatos anteriores, como a aquisição pelo município da área 

antes pertencente à Worthington (que foi mediada por ele e pelos ex-

vereadores João Maurício e Osvaldo Vivas, e que, atualmente, abrigava 

diversos órgãos municipais, estaduais e federais), e a liberação de recursos 

por parte do ministro Ney Suassuna para a pavimentação de toda a estrada 

da Barreira. O vereador afirmou que o sr. Daniel Vivas deveria explicar o 

que aconteceu com esses recursos ao povo de Guapimirim e se retratar 

com os vereadores e os empresários prejudicados por ele quando esteve no 

Executivo Municipal. 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 Emenda Modificativa nº 003 

ao Projeto de Lei Complementar n.o 37/19, do Projeto de Resolução n.o 

790/19 e do Requerimento 86/19, 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 ver. Max 

Alexandre Felizardo Castro para votação dos Requerimentos 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85/19, 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 ver. Claudio Vicente Vilar para votação dos Requerimentos 

87/19, 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 

segunda discussão. Em pauta, Projeto de Emenda 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Emenda Modificativa foi aprovado por 



unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Emenda 

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. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Emenda Modificativa foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Nova Redação ao Projeto 

de Lei Complementar n.o 36/19, de autoria da Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento, que altera o Art. 142 e o §3º do Art. 152 da Lei 

Complementar nº 006/2009 – Código Tributário Municipal. Não havendo 

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

aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto 

de Emenda 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 

Projeto de Emenda Modificativa foi aprovado por unanimidade em 

única discussão. Em pauta, Projeto de Emenda 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. Não havendo quem quisesse fazer 

uso da palavra, o Projeto de Emenda Modificativa foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Emenda 

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 os Anexos I e II. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Emenda Modificativa foi aprovado por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Nova Redação ao Projeto 

de Lei Complementar n.o 37/19, de autoria da Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a revogação da Lei nº 436 de 

20 de dezembro de 2002, com vistas a edição de nova Planta Genérica de 

Valores, regulamenta a forma de apuração do valor venal dos imóveis, 

para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Lei Complementar foi aprovado por unanimidade 

em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Emenda 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 

Emenda Modificativa foi aprovado por unanimidade em única 

discussão. Em pauta, Nova Redação ao Projeto de Lei n.o 1429/19 

(L.O.A.), 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 2020. 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 247/19, para votação do Projeto de Lei 

Complementar 038/19, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer 



uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. 

Em pauta, Projeto de Lei Complementar n.o 038/19, de autoria do Poder 

Executivo, que disciplina a expedição e o uso da carteira de identidade 

funcional dos fiscais de posturas do Município de Guapimirim, e 

estabelece outras providencias. Não havendo quem quisesse fazer uso da 

palavra, o Projeto de Lei Complementar foi aprovado por unanimidade 

em única discussão. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 

Executivo, através do Ofício 249/19, para votação do Projeto de Lei 

1448/19, 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 1448/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. 

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

aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 

Requerimentos n.os 064, 065 e 066/19, todos de autoria do ver. Alex 

Rodrigues Gonçalves (Moções de Aplausos). Não havendo quem 

quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos foram aprovados por 

unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimentos n.os 067 e 

068/19, ambos de autoria da vereadora Alessandra Lopes de Souza 

(Moções de Aplausos). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 

os Requerimentos foram aprovados por unanimidade em única 

discussão. Em pauta, Requerimentos n.os 069, 070, 071, 072, 073, 074, 

075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084 e 085/19, todos de autoria 

do ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Moções de Aplausos). Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos foram 

aprovados por unanimidade em única discussão. Em pauta, 

Requerimento n.o 086/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 

Silva (Moção de Aplausos para o sr. Valdinei Alves Oliveira). Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 

aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 

Requerimento n.o 087/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar 

(Moção de Aplausos para o CUTRA - Centro de Umbanda Tranca Ruas 

das Almas). 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 sessão extraordinária que seria realizada após 

o término desta, o que se deu às vinte e uma horas 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.  


