
Ata da 17ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 19 de junho de 2019. 

Às dezenove horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de dois mil 
e dezenove, sob a presidência do Vereador Rosalvo de Vasconcellos 
Domingos, realizou-se a Décima Sétima 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 convidou os vereadores Claudio Vicente 
Vilar e Alessandra Lopes de Souza a assumirem, respectivamente, as 
funções de Primeiro e Segundo Secretários, e pediu a esta que fizesse a 
chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de Alex 
Rodrigues Gonçalves, Halter Pitter dos Santos da Silva e Paulo César da 
Rocha. 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 1403/19, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe 

sobre a cessão de servidores públicos do Poder Legislativo a órgãos da 

Administração Direta e Indireta Municipal e dá outras providências; 
REQUERIMENTOS: n.o 028/19, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Moção de Aplausos para a PIB - Primeira Igreja Batista em 
Parada Modelo); n.o 029/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar 
(Moção de Aplausos para o Sr. Antonio Moreira Vicente, Presidente do 
Rotary de Guapimirim); n.o 030/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente 
Vilar (Moção de Aplausos para a Sr.ª Fabiana de Azevedo Kaled); n.o 

031/19, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar (Moção de Aplausos 
para o Sr. Marcos Roberto Moreira Vicente); n.o 032/19, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar (Moção de Aplausos para a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos, representados pelo Secretário 
Adib Farah Maluf e a Subsecretária Flávia Gomes Carneiro); n.o 033/19, 
de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar (Moção de Aplausos para o 
Grupo de Empresários e Mantenedores pela Criação do Guapimirim 
Convention Visitors Bureau); n.o 034/19, de autoria do ver. Cláudio 
Vicente Vilar (Moção de Aplausos o Sr. Pirajá Pires, Desembargador 
aposentado); INDICAÇÕES: n.os 351, 352, 353 e 354/19, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 355, 356 e 357/19, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar; n.os 358, 359 e 360/19, de autoria do ver. Max 
Alexandre Felizardo Castro; n.os 361, 362 e 363/19, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 364, 365 e 366/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 367, 368 e 369/19, de autoria do 
ver. Paulo César da Rocha; n.os 370, 371 e 372/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 373, 374 e 375/19, de autoria da ver. 
Fabrício Aragão da Silva. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) solicitou que o Requerimento 28/19, de 
sua autoria, fosse incluído na Ordem do Dia desta sessão em regime de 
urgência. Terminado o Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em 



pauta, pedido de Urgência feito pelo ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
para votação do Requerimento 28/19, 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 1395/19, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que institui a política municipal de 

atendimento integrado à pessoa com transtorno do espectro autista e com 

comprometimento neurológico, 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 

1398/19, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza, que dispõe sobre 

obrigatoriedade de capacitação de cursos de primeiros socorros aos 

funcionários e professores de instituições de ensino do 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 028/19, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para a PIB - 
Primeira Igreja Batista em Parada Modelo). 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 vinte e cinco de junho próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove horas e trinta e três 
minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Claudio Vicente Vilar, 
__________________, Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente Ata 
que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e pelos 
demais Vereadores. 
 


