
Ata da 2ª Sessão Ordinária no 1º Período 
do 27º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 26 de fevereiro de 2019. 

Às dez horas e vinte e seis minutos do dia vinte e seis de fevereiro de 
dois mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária no Primeiro 

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, dando início à reunião, pediu ao 
Segundo Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a ausência de Paulo César da Rocha. 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: PROJETOS DE LEIS: n.o1375/19, de 
autoria da Mesa Diretora, que altera o título da Subseção V, da Seção 

VI e inclui o art. 28-A na Lei nº 1.084/19, que dispõe sobre a estrutura 

da Câmara Municipal de Guapimirim e cria os cargos e funções de 

confiança de direção, chefia e assessoramento; n.o1376/19, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que cria o Conselho Municipal 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Guapimirim e dá outras 

providencias; PROJETOS DE RESOLUÇÕES: n.o758/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que altera a Comissão Permanente de Saúde, 

Assistência Social e Assistência ao Menor e dá outras providencias; 
EMENDAS: Modificativa n.o001/19 ao Projeto de Lei 1370/19, de 
autoria da Mesa Diretora; Supressiva n.o001/19 ao Projeto de Lei 
1370/19, de autoria da Mesa Diretora; REQUERIMENTOS: n.o 001/19, 
de autoria do ver. André de Azeredo Dias (Moção de Aplausos para 
guardas municipais); n.o 002/19, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos para o Sr. Rudson 
Nogueira Gama); n.o 003/19, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos (Moção de Aplausos para o Sr. Jackson Saluzi Machado, 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos); n.o 004/19, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos 
para o Sr. Cristovão dos Santos Moreira, Subsecretário Municipal de 
Obras e Serviços Públicos); INDICAÇÕES: n.os 026, 027 e 028/19, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 029, 030 e 031/19, 
de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 032, 033 e 034/19, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 035, 036, 037 e 038/19, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 039, 040 e 
041/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 042, 043 e 
044/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 045, 046 e 047/19, 
de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 048 e 049/19, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias. Após a leitura, o Sr. Presidente, 
não havendo vereador que quisesse fazer uso da palavra na Expediente, 
discorreu sobre o Projeto de Lei 1374/19, de sua autoria, que autoriza o 
serviço de transporte de passageiros por motocicleta em Guapimirim, 
explicando se tratar de uma lei autorizativa, já que se tratava de matéria 
de iniciativa exclusiva do Executivo. O edil afirmou que a inércia do 



Governo Municipal em relação ao tema o preocupava muito, vez que a 
ex-Presidenta Dilma Rousseff sancionara a lei que tratava da prestação 
desse tipo de serviço, cabendo aos Estados e Municípios regulamentá-la. 
Disse, ainda, estar atendendo a um pedido dos próprios mototaxistas de 
Guapimirim que querem trabalhar legalmente, e que a regulamentação 
deveria ser feita o mais breve possível, a fim de se evitar a multiplicação 
de mototaxistas irregulares, como já acontecera em diversas cidades, 
onde o controle do serviço por parte do poder público se tornou difícil. 
Comentou, também, acerca do Projeto de Lei n.o1376/19, que cria o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 
Guapimirim, e do Projeto de Resolução n.o758/19, que altera a Comissão 
Permanente de Saúde, Assistência Social e Assistência ao Menor, de 
modo que esta passaria a tratar da também da Assistência ao Idoso. 
Concluído o Expediente, deu-se início à Ordem do Dia. Em pauta, 
Projeto de Lei n.o1367/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de 
Souza, que proíbe a utilização de canudos de plástico, exceto os 

biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e 

similares no âmbito do município de Guapimirim. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o1368/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, que 
denomina de rua Raimundo Luiz Dos Reis, a atual “Rua 9 (nove), 

Loteamento Jardim Paraíso – Bairro Caneca Fina - Guapimirim/RJ. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto 
de Lei n.o1374/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva, 
que autoriza o serviço de transporte de passageiros por motocicleta na 

cidade de Guapimirim e dá outras providencias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão. Em pauta, Projeto de Resolução 
n.o754/19, de autoria da Mesa Diretora, que altera o artigo 14 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal De Guapimirim, que permite a 

recondução no cargo da Mesa Diretora, e dá outras providencias. 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.o756/19, de autoria da Mesa Diretora, que determina o 

arquivamento de matérias propostas, as quais não foram submetidas ao 

plenário no período anterior. 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.o757/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que dispõe sobre o Regimento Interno da Escola do 

Legislativo da Câmara Municipal 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 GP 025/19, para votação do 
Projeto de Lei 1369/19, 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.o1369/19, de autoria do Poder Executivo, 
que abre crédito adicional especial suplementar. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 



unanimidade em única discussão. Em pauta, Emendas Modificativa 
n.o001/19 e Supressiva n.o001/19 ao Projeto de Lei 1370/19, ambas de 
autoria da Mesa Diretora. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, as Emendas foram aprovadas por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Nova Redação ao Projeto de Lei n.o1370/19, de 
autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que 
dispõe sobre a alteração de artigo da Lei Orçamentária Anual – LOA 

2019 nº 1.097/19 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 GP 028/19, para votação do Projeto de Lei 
1371/19, 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.o1371/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre abertura de crédito adicional suplementar e criação de programa 

de trabalho. 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 GP 
029/19, para votação do Projeto de Lei 1372/19, 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.o1372/19, de 
autoria do Poder Executivo, que cria programa de trabalho, abre 

crédito e suplementa. 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 
GP 030/19, para votação do Projeto de Lei 1373/19, 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.o1373/19, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial por excesso de arrecadação e criação de programa de 

trabalho. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 
Lei 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 seis de março próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dez 
horas e cinquenta e sete 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. 



 


