
Ata da 5ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 20 de março de 2019. 

Às dezenove horas e vinte e um minutos do dia vinte de março de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Quinta 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 as ausências de 
Alessandra Lopes de Souza, André de Azeredo Dias e Osvaldo São 
Pedro Pereira. 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.o1378/19, de autoria do Poder Executivo, 
que altera a redação dos artigos 3° e 5° da Lei nº 985 de 21 de julho de 

2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 
n.o033/19, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 

Complementar nº 006/2009 – Código Tributário Municipal, na redação 

dada pela Lei Complementar 023/2017 em relação à Taxa de 

Fiscalização de Publicidade, e dá outras providências; PROJETO DE 
RESOLUÇÃO: n.o759/19, de autoria da Comissão Permanente 
Finanças e Orçamento, que aprova, de acordo com o parecer prévio 

favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, as Contas 

da Administração Financeira do Município de Guapimirim, referente ao 

Exercício de 2017; INDICAÇÕES: n.os 076, 077 e 078/19, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 079, 080 e 081/19, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 082, 083, 084 e 085/19, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 086, 087 e 088/19, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; n.os 089, 090 e 091/19, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 092, 093 e 094/19, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva. Após a leitura, o Sr. Presidente, não 
havendo vereador que quisesse fazer uso da palavra no Expediente, deu 
início à ORDEM DO DIA. 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 segunda 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 
segunda discussão. Em pauta, 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. Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em primeira 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 10h do dia vinte e seis de 
março próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove horas e 
trinta 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. 


