
Ata da 14ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 29 de maio de 2018. 

Às onze horas e três minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Décima Quarta 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 ausência de 
André de Azeredo Dias. 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: INDICAÇÕES: n.os 324, 325 e 326/18, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 327, 328 e 329/18, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 330, 331 e 
332/18, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 333, 
334 e 335/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 336 e 
337/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 338, 339 e 
340/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; COMUNICADOS: 
n.os CM060441, CM060442, CM060443 e CM060444/2018, do 
Ministério da Educação. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues 
Gonçalves (Leleco) parabenizou o evento “Corte Solidário”, promovido 
pela Associação de Barbeiros de Guapimirim, realizado no dia vinte e 
seis passado, na Praça da Emancipação. Com a palavra, o Sr. Presidente 
comentou sobre medidas que ele estava tomando, junto ao Deputado 
Federal José Augusto Nalim, a fim de reduzir a tarifa do pedágio da CRT 
para os moradores de Guapimirim, que, apesar não possuir praças de 
cobrança em seu território, sentia o impacto desse custo em sua economia 
e em seu custo de vida. O parlamentar alertou, ainda, os munícipes para 
que atentassem para a qualidade da água que chegaria às suas residências 
nos próximos dias, pois a Fontes da Serra havia publicado a informação 
de que, devido à greve dos caminhoneiros, poderia ocorrer a falta do 
cloro utilizado no tratamento da água, e, com isso, a paralisação do 
serviço. Por fim, apresentou e pediu urgência para votação do 
Requerimento 018/18, por meio do qual a Câmara requeria, em forma de 
certidão, relatório diário dos atos e ações desenvolvidas pela Comissão 
Especial de Gestão de Crise (CEGC) no período em que perdurasse a 
vigência do Decreto nº 1.270 de 27 de maio de 2018, bem como cópias 
das atas das reuniões e relatórios encaminhados ao Prefeito Municipal. 
Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 
pedido de Urgência feito pelo ver. Halter Pitter dos Santos da Silva 
para votação do Requerimento n.o 018/18. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei n.o 1311/18, de autoria do ver. 



André de Azeredo Dias, por meio do qual fica denominada de Rua João 
Pinto de Oliveira, a atual “G”, CEP: 25.943-686, 1ª zona, localizada no 
Bairro Granja Cadetes Fabres. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Requerimento n.o 018/18, subscrito pelos 
vereadores Halter Pitter dos Santos da Silva, Alex Rodrigues 
Gonçalves, Rosalvo de Vasconcellos Domingos, Nelcir do Amorim 
Alves, Alessandra Lopes de Souza, Paulo César da Rocha, Claudio 
Vicente Vilar e Osvaldo São Pedro Pereira (requerem, em forma de 
certidão, relatório diário dos atos e ações desenvolvidas pela Comissão 
Especial de Gestão de Crise (CEGC) no período em que perdurar a 
vigência do Decreto nº 1.270 de 27 de maio de 2018, bem como cópias 
das atas das reuniões e relatórios encaminhados ao Prefeito Municipal). 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Concluída a Ordem do 
Dia, o Sr. Presidente informou que a reunião da Câmara Itinerante que 
ocorreria no dia vinte e oito de maio próximo, na Escola Municipal Santa 
Eugênia, Bairro Santa Eugênia, havia sido adiada, e que uma nova data 
para o evento seria divulgada em breve. 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 seis de junho 
próximo vindouro, e encerrou esta quando eram onze horas e trinta 
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. 


