
Ata da 18ª Sessão Ordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 26 de junho de 2018. 

Às dez horas e quarenta e dois minutos do dia vinte e seis de junho de 
dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Décima Oitava 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 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: INDICAÇÕES: n.os 426, 427 e 
428/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 429, 
430 e 431/18, de autoria do ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 432, 
433 e 434/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 435, 436 e 
437/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 438, 439 e 440/18, 
de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 441, 442 e 443/18, de 
autoria do ver. Claudio Vicente Vilar n.os 444, 445 e 446/18, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 447, 448 e 449/18, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves. Após a leitura, o Sr. Presidente leu o 
convite da Creche Municipal Pedro Gonçalves de Lima para o “Arraiá de 
Creche”, que seria realizado no dia 13 de julho próximo. Após, passou a 
palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Nelcir do 
Amorim Alves agradeceu a presença de todos, aos quais desejou uma 
boa semana. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que esta seria a 
última sessão ordinária antes do recesso parlamentar e que, após o seu 
término, haveria uma sessão extraordinária para deliberar, em segunda 
discussão, sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 
2019. Informou, também, aos fiscais do município ali presentes que o 
Projeto de Lei que tratava de alterações na Gratificação por 
Produtividade Individual da categoria fora encaminhado pelo Executivo a 
esta Casa somente naquele dia, não havendo, por isso, tempo hábil para 
sua análise antes do recesso. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei nº n.o 1312/18, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves, que institui a campanha de combate 

ao preconceito contra os transtornos mentais no município de 

Guapimirim e dá outras providencias. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº n.o 1313/18, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves, que institui a semana municipal de 

combate à obesidade infantil 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, Projeto de Lei n.º 
1304/18 (L.D.O.), com Nova Redação de autoria da Comissão 



Permanente de Finanças e Orçamento. 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 sessão 
extraordinária que teria início cinco minutos após o término desta, a qual 
encerrou quando eram onze horas e um minuto. 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. 
 


