
Ata da 11ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 8 de maio de 2019. 

Às vinte horas e seis minutos do dia oito de maio de dois mil e dezenove, 
sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da Silva, 
realizou-se a Décima Primeira 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 André de Azeredo 
Dias, Paulo César da Rocha 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: OFÍCIO: n.o GP 65/19, do Poder 
Executivo (solicita urgência para o Projeto de Lei 1.388/19); PROJETOS 
DE LEIS: n.o 1386/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 
abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação; n.o 

1387/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização 

do Poder Executivo a filiar-se como associado da União dos Dirigentes 

Municipais de Educação do Rio de Janeiro – UNDINE-RJ, e a pagar as 

respectivas anuidades, e dá outras providências; n.o 1388/19, de autoria do 
Poder Executivo, que altera o parágrafo 1ª do artigo 4º da Lei Municipal 

nº 854 de 16 de abril de 2015, para dispor sobre o Conselho Tutelar de 

Guapimirim, e dá outras providências; n.o 1389/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que altera o artigo 1º da lei nº 521 de 

06 de maio de 2005, e dá outras providencias; n.o 1390/19, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar, que dispõe sobre a implantação de 

comedouros e bebedouros para animais de rua no município de 

Guapimirim, e dá outras providências; INDICAÇÕES: n.os 212, 213 e 
214/19, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 215, 216 e 217/19, 
de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 218, 219 e 220/19, de 
autoria do ver. Fabrício Aragão da Silva; n.os 221, 222 e 223/19, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 224, 225 e 226/19, 
de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar; n.os 227, 228 e 229/19, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 230, 231 e 232/19, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 233, 234 e 235/19, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.o 236/19, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos. Após a leitura, o Sr. Presidente 
passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves (Leleco) discorreu sobre o sucesso da Audiência 
Pública da Câmara Itinerante realizada no bairro Parada Modelo na última 
segunda-feira, e justificou sua ausência do evento. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo, através do Ofício GP 065/19, para 
votação do Projeto de Lei 1388/19, 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.o 1388/19, de autoria do Poder 



Executivo, que altera o parágrafo 1ª do artigo 4º da Lei Municipal nº 854 

de 16 de abril de 2015, para dispor sobre o Conselho Tutelar de 

Guapimirim, 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, Projeto de Lei n.o 1382/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que dispõe sobre a concessão de décimo terceiro salário 

aos agentes políticos do Legislativo Municipal de Guapimirim/RJ, e dá 

outras providências. 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 1385/19, de autoria do ver. André de 
Azeredo Dias, que institui o “Dia do Produtor Rural” 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 
segunda discussão. Em pauta, Requerimento n.o 017/19, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moções de Aplausos para os senhores 
Júlio César dos Santos, Carlos Augusto Menezes Ramos e Marlon Alves 
de Almeida). 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 10h do dia catorze de maio próximo vindouro, e encerrou esta quando 
eram vinte horas e dezenove 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. 
 


