
Ata da 9ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 17 de abril de 2018. 

Às dez horas e trinta e três minutos do dia dezessete de abril de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Nona 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 pediu ao Segundo Secretário que 
fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se a presença de 
todos. 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.o 1304/18, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para 

2019 e dá outras providencias – LDO 2019; n.o 1305/18, de autoria do 
ver. Claudio Vicente Vilar, que institui a semana de orientação e 

prevenção da gravidez na adolescência, no âmbito do município de 

Guapimirim, e dá outras providências; PROJETO DE EMENDA A LEI 
ORGÂNICA: n.o 25/18, de autoria da Mesa Diretora, que regulamenta, 

no âmbito municipal, a Emenda Constitucional 86, de 17 de março de 

2015, a qual versa sobre a obrigatoriedade de execução orçamentária e 

financeira das emendas parlamentares aprovadas na Lei Orçamentária 

Anual – LOA, no limite de 1,2% (um vírgula, dois por cento) da Receita 

Corrente Líquida na proposta enviada pelo Poder Executivo, emendando 

desta forma a Lei Orgânica Municipal de Guapimirim, acrescentando o 

artigo 132–A, e dá outras providencias; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
n.o 748/18, de autoria da Mesa Diretora, que dá nova redação ao artigo 

34 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guapimirim e dá 

outras providencias; INDICAÇÕES: n.os 201, 202 e 203/18, de autoria 
do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 204, 205 e 206/18, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 207, 208 e 209/18, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 210¸ 211 e 212/18, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 213 e 214/18, de autoria do ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira; n.os 215, 216 e 217/18, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva; n.os 218, 219 e 220/18, de autoria do ver. 
André de Azeredo Dias; n.os 221, 222 e 223/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Leleco) pediu o apoio de seus pares para a aprovação do 
Projeto de Lei 1302/18, de sua autoria. Após, comentou sobre a 
manifestação que estava sendo realizada naquela sessão por servidores 
municipais em busca de seus direitos, afirmando que eles tinham total 
apoio desta Câmara, e agradeceu a presença dos estudantes que estavam 
ali apoiando as reivindicações dos professores. Com a palavra, o ver. 
Paulo César da Rocha (César do Modelo) ressaltou que o protesto dos 



servidores era pertinente, e lamentou que os vereadores, assim como os 
professores, não conseguiam falar com a Secretária Municipal de 
Educação, o que dificultava a intermediação da Câmara nessa e em 
outras demandas. Com a palavra, o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
(Osvaldo Pereira) salientou que toda manifestação ordeira e pacífica era 
bem-vinda, e disse aos servidores municipais que eles poderiam contar 
com os vereadores para serem o canal de comunicação com o Executivo. 
Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves (Nelcir da Laje) 
reiterou as promessas feitas pelos demais vereadores aos servidores 
municipais. Com a palavra, o Sr. Presidente comentou que o 
SINDGUAPI também já esteve na Câmara com as mesmas 
reivindicações apresentadas pelos servidores nesta sessão, ocasião em 
que ele conversou com os representantes e marcou uma reunião com a 
Secretária Municipal de Fazenda, que os atendeu e, posteriormente, lhe 
informou que o assunto deveria ser tratado também com o Secretário 
Municipal de Administração, com o qual ele tentaria marcar uma reunião 
para discutir a possibilidade de incluir na Lei Orçamentária de 2019 um 
planejamento sobre o tema. O parlamentar confessou ter pouco 
conhecimento a respeito do que estava sendo pedido pelos servidores, e, 
por isso, conversaria com os mesmos após a sessão, parabenizando-os 
pela forma democrática como estavam se manifestando. O Sr. Presidente 
prometeu que qualquer matéria encaminhada pelo Executivo que 
atendesse aos anseios dos servidores seria prontamente aprovada por esta 
Casa. Por fim, informou ter dado início ao Projeto Parlamento Jovem, 
explicando seu funcionamento e objetivos, dentre os quais estava o de 
fortalecer a democracia e conscientizar a população politicamente. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
Projeto de Lei n.o 1302/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves, que dispõe sobre a criação da Feira Livre do Produtor 

Rural. 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.o 1303/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias, 
que institui, nas escolas da rede pública e privada de ensino no âmbito 

municipal, atividades que tenham por objetivo transmitir aos alunos 

informações sobre as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas. 
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 19h 
do dia vinte e cinco de abril próximo vindouro, e encerrou esta quando 
eram dez horas e cinqüenta e nove 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. 


