
Ata da 6ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 28 de março de 2018. 

Às dezenove horas e vinte minutos do dia vinte e oito de março de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Nelcir do Amorim Alves, 
realizou-se a Sexta Sessão Ordinária no Primeiro 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 convidou os vereadores André de Azeredo Dias e 
Claudio Vicente Vilar a assumirem, respectivamente, as funções de 
Primeiro e Segundo Secretários, e pediu a este que fizesse a chamada dos 
Senhores Vereadores, verificando-se as ausências de Alessandra Lopes 
de Souza, Alex Rodrigues Gonçalves, Halter Pitter dos Santos da Silva, 
Paulo César da Rocha e Rosalvo de Vasconcellos Domingos. A seguir, 
pediu ao Primeiro Secretário que fizesse a leitura dos documentos 
constantes do Expediente, a saber: REQUERIMENTO: n.o 012/18, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos 
para o Sr. Fábio de Souza Tavares, Diretor do Hospital Municipal José 
Rabello de Mello); INDICAÇÕES: n.os 127, 128 e 129/18, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; n.os 130, 131 e 132/18, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 133, 134 e 135/18, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 136, 137, 138, 139 e 140/18, de autoria do 
ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 141, 142, 143 e 144/18, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 145, 146, 147, 148 e 149/18, de 
autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 150, 151, 152 e 153/18, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva. Após a leitura, o Sr. 
Presidente registrou a presença de membros do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Guapimirim, renovando a promessa de apoio 
desta Casa às suas reivindicações, na medida do possível. Não havendo 
mais quem quisesse fazer uso da palavra no Expediente, e nem quórum 
regimental para a Ordem do Dia, o Sr. Presidente agradeceu a presença 
de todos, convidando-os para a próxima sessão ordinária que seria 
realizada às 10h do dia três de abril próximo vindouro, e encerrou esta 
quando eram dezenove horas e trinta e seis minutos. Nada mais tendo a 
registrar, eu, André de Azeredo Dias, __________________, Primeiro 
Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida, discutida e 
aprovada, vai assinada por mim e pelos demais Vereadores. 



 


