
Ata da 19ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 1º de agosto de 2018. 

Às dezenove horas e trinta e quatro minutos do dia primeiro de agosto de 
dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Décima Nona Sessão Ordinária no Segundo 

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 as ausências 
de Halter Pitter dos Santos da Silva e Paulo César da Rocha. Em seguida, 
colocou em discussão e votação a Ata da 3º Sessão Extraordinária do 
corrente ano, realizada no dia 17 de julho passado, 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: OFÍCIOS: n.os GP 115, 116, 117, 
118, 119 e 120/18, do Poder Executivo, os quais encaminham, 
respectivamente, os Projetos de Leis 1321, 1322, 1323, 1324, 1325 e 
1326/18; PROJETOS DE LEIS: n.o 1321/18, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por 

excesso de arrecadação; n.o 1322/18, de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de 

arrecadação; n.o 1323/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 

sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação 

e inclusão de novos programas de trabalho e ações; n.o 1324/18, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito 

adicional especial por excesso de arrecadação e inclusão de novos 

programas de trabalho e ações; n.o 1325/18, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por 

excesso de arrecadação e inclusão de novos programas de trabalho e 

ações; n.o 1326/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e 

inclusão de novos programas de trabalho e ações; n.o 1327/18, de autoria 
do ver. André de Azeredo Dias, que altera e acrescenta Art.17 a Lei 

902 de 02 de junho de 2016, que estabelece no âmbito do Município de 

Guapimirim, sanções e penalidades administrativas para aqueles que 

pratiquem maus tratos aos animais, e dá outras providencias; n.o 
1328/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves, que dispõe sobre 

as diretrizes adotadas pelo Município para realizar a orientação a pais e 

professores da cidade de Guapimirim sobre as características do 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade; PROCESSO: n.o 
106/18 - Ver. Paulo César da Rocha requer licença do mandato para 

tratar de assuntos de interesse particular pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias; REQUERIMENTOS: n.o 24/18, de autoria do ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira (Moção de Aplausos a Pastores e membros da Igreja 
Cristã Maranata, pela comemoração do aniversário de 50 anos no Brasil); 
n.o 25/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de 



Aplausos para o Sr. Mário Pereira Ferreira Júnior pela colaboração e 
apoio ao Projeto Jovem Parlamentar, disponibilizando o Kartódromo para 
os vereadores mirins); INDICAÇÕES: n.os 450, 451, 452, 453 e 454/18, 
de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 455, 456, 457 e 458/18, 
de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 459, 460, 461 e 462/18, 
de autoria do ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 463, 464, 465 e 
466/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 467, 468, 469, 470 
e 471/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 472, 
473 e 474/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 475, 
476, 477 e 478/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves. Após a 
leitura, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, 
não havendo, contudo, quem quisesse fazer uso da mesma. Terminado o 
Expediente, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo através do Ofício nº GP115/2018 
para votação do Projeto de Lei 1.321/18. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo através do Ofício nº GP116/2018 para votação do Projeto de 
Lei 1.322/18. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido 
de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo através do Ofício nº GP117/2018 
para votação do Projeto de Lei 1.323/18. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo através do Ofício nº GP118/2018 para votação do Projeto de 
Lei 1.324/18. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido 
de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo através do Ofício nº GP119/2018 
para votação do Projeto de Lei 1.325/18. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo através do Ofício nº GP120/2018 para votação do Projeto de 
Lei 1.326/18. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido 
de urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei 
n.o 1321/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura 

de crédito adicional especial 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 
1322/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial 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 
1323/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de 

crédito adicional especial por excesso de arrecadação e inclusão de 

novos programas de trabalho e ações. 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 1324/18, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional 



especial por excesso de arrecadação e inclusão de novos programas de 

trabalho e ações. 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 1325/18, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de 

arrecadação e inclusão de novos programas de trabalho e ações. 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 1326/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 

abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação e 

inclusão de novos programas de trabalho e ações. 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 
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 segunda discussão. Em pauta, Projeto de Lei 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 segunda 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 sete de agosto próximo vindouro, e encerrou esta 
quando eram dezenove horas e cinquenta e quatro 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. 
 



 


