
Ata da 4ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 12 de março de 2019. 

Às dez horas e trinta e seis minutos do dia doze de março de dois mil e 
dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Quarta 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 pediu ao Segundo Secretário que 
fizesse a chamada dos Srs. 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: PROJETO DE LEI: n.o1377/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que proíbe o manuseio, a utilização, 

a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como 

de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no 

município de Guapimirim, e dá outras providências; 
REQUERIMENTOS: n.o 005/19, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para a vereadora Alessandra Lopes 
de Souza); INDICAÇÕES: n.os 050, 051 e 052/19, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 053 e 063/19, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 054, 055 e 056/19, de autoria 
do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 057, 058 e 059/19, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 060, 061 e 062/19, de 
autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 064, 065 e 066/19, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 067, 068 e 069/19, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 070, 071 e 072/19, de autoria 
do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 073, 074 e 075/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza. Após a leitura, o Sr. Presidente, não 
havendo vereador que quisesse fazer uso da palavra no Expediente, pediu 
que o Requerimento 005/19 fosse incluído na Ordem do Dia desta Sessão 
em regime de urgência. Depois, discorreu sobre os Projetos de Leis 1374, 
1376 e 1377/19, todos de sua autoria, e teceu elogios à vereadora 
Alessandra Lopes de Souza, a quem honraria com uma Moção de 
Aplausos em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Concluído 
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 005/19, 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.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. 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.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. 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.o758/19, de autoria da Mesa 
Diretora, que altera a Comissão Permanente de Saúde, Assistência 

Social e Assistência ao Menor e dá outras providencias. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. 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 segunda 
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 segunda 
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 segunda discussão. 
Em pauta, Requerimento n.o001/19, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias (Moção de Aplausos para guardas municipais). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, 
Requerimentos n.o 002/19 (Moção de Aplausos para o Sr. Rudson 
Nogueira Gama), n.o 003/19 (Moção de Aplausos para o Sr. Jackson 
Saluzi Machado, Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos) e 
n.o 004/19 (Moção de Aplausos para o Sr. Cristovão dos Santos Moreira, 
Subsecretário Municipal de Obras e Serviços Públicos), todos de autoria 
do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, os Requerimentos foram aprovados por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 005/19, 
de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de 
Aplausos para a vereadora Alessandra Lopes de Souza). 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 vinte de março 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e oito 
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. 


