
Ata da 12ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 14 de maio de 2019. 

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia catorze de maio de dois mil 
e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima Segunda 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 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: OFÍCIO: n.o 61/19, 
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Guapimirim; 
PROJETO DE LEI: n.o 1391/19, de autoria do ver. André de Azeredo 
Dias, que denomina de Praça Jardim da Cotia a atual área municipal 

localizada na área I1, no bairro Cotia; REQUERIMENTO: n.o 018/19, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza (Moção de Aplausos para o 
LB Studio Personal Trainer); INDICAÇÕES: n.os 237, 238 e 239/19, de 
autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 240, 241 e 242/19, de autoria 
do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 243, 244 e 245/19, de autoria da 
ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 246, 247 e 248/19, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.o 249/19, de autoria do ver. Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos; n.os 250, 251 e 252/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 253, 254 e 255/19, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; n.os 256, 257 e 258/19, de autoria do ver. 
Fabrício Aragão da Silva; n.os 259, 260 e 261/19, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha 
(César do Modelo) pediu que fosse registrado o seu voto contrário aos 
Projetos de Leis n.os 1383 e 1387/19, ambos de autoria do Poder 
Executivo. Com a palavra, a ver. Alessandra Lopes de Souza pediu que 
o Requerimento 018/19, de sua autoria, fosse incluído na Ordem do Dia 
desta reunião em regime de urgência. Terminado o Expediente, deu-se 
início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pela ver. 
Alessandra Lopes de Souza para votação do Requerimento 018/19, 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 

1383/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre alteração do 

Plano Plurianual – PPA – Quadriênio 2018/2021 do município de 

Guapimirim, instituído pela Lei nº 1023/2017, e dá outras providências. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por maioria absoluta em primeira discussão, com voto 
contrário do ver. Paulo César da Rocha. Em pauta, Projeto de Lei n.o 

1386/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de 

crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. 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 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. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por maioria absoluta em 
única discussão, com voto contrário do ver. Paulo César da Rocha. Em 
pauta, Projeto de Lei 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. 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 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto 
de Lei foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Requerimento n.o 018/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza 
(Moção de Aplausos para o LB Studio Personal Trainer). 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 e dois de maio 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dez horas e cinquenta e 
cinco 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. 
 


