
Ata da 1ª Sessão Extraordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 16 de janeiro de 2018. 

Às dez horas e trinta e oito minutos do dia dezesseis de janeiro de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 

da Silva, realizou-se a Primeira Sessão Extraordinária no Primeiro 

Período do Vigésimo Sexto Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início à reunião, o Sr. Presidente convidou o 
vereador Alex Rodrigues Gonçalves a assumir a função de Segundo 
Secretário e lhe pediu que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, 
verificando-se a ausência de Nelcir do Amorim Alves. Em seguida, 
colocou em discussão e votação a ata da Quarta Sessão Extraordinária 
realizada no dia vinte e oito de dezembro de dois mil e dezessete, que, 
não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir, explicou que esta reunião plenária 
extraordinária havia sido convocada a pedido do Prefeito Municipal, 
conforme Ofício GP nº002/18, para apreciação do Projeto de Lei 
n°1.294, de 08.01.2018, que dispõe sobre o Pagamento do Adicional de 
Periculosidade aos Servidores Públicos em efetivo exercício lotados a 
Defesa Civil, Guarda Municipal e Guarda Ambiental de Guapimirim. 
Após, deu-se início à Ordem do Dia. Em pauta, pedido de urgência 
feito pelo Poder Executivo através do Ofício GP nº002/2018. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei n.o1294/17, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o pagamento do 

adicional de periculosidade aos servidores públicos em efetivo 

exercício lotados a Defesa Civil, Guarda Municipal e Guarda 

Ambiental e dá outras providencias. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão quando eram dez 
horas e quarenta 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. 



 


