
Ata da 21ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 21 de agosto de 2018. 

Às onze horas e oito minutos do dia vinte e um de agosto de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Vigésima Primeira 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 Nelcir do Amorim Alves e Paulo César da Rocha. Em seguida, 
colocou em discussão e votação as Atas da 19ª e 20ª Sessões Ordinárias 
do corrente ano, que, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 
foram aprovadas por unanimidade. A seguir, pediu ao Primeiro 
Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
EXPEDIENTE, a saber: PROJETO DE LEI: n.o 1329/18, de autoria do 
ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que institui a “Semana 
Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos”, e dá outras providencias; 
PROJETO DE RESOLUÇÃO: n.o 750/18, de autoria da Mesa Diretora, 
que concede licença sem vencimentos ao Vereador Paulo César da 
Rocha para tratar de interesse particular e dá outras providências; 
INDICAÇÕES: n.os 479, 480, 481, 482 e 487/18, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 483, 484, 485 e 486/18, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias; n.os 488, 489, 490, 491 e 492/18, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 493, 494, 495 e 496/18, de autoria 
do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 497, 498 e 499/18, de 
autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 500, 501 e 502/18, de autoria 
do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 503, 504, 505 e 506/18, 
de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 507, 508, 509, 510, 
511 e 512/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; 
COMUNICADO: n.o CM165044/2018, do Ministério da Educação. 
Após a leitura, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos senhores 
vereadores. Com a palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) 
requereu que o Projeto de Resolução 750/18 fosse incluído na pauta da 
Ordem do Dia desta sessão em regime de urgência, e discorreu sobra sua 
Indicação protocalada sob o nº 510/18, que objetivava ajudar uma 
moradora da Rua 16, no bairro Vale das Pedrinhas, realizando a retirada 
de entulho de sua casa que pegou fogo.  Com a palavra, o ver. Osvaldo 
São Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) destacou o evento realizado nesta 
Casa, no dia catorze passado, em comemoração aos 50 anos da Igreja 
Cristã Maranata no Brasil e 23 anos em Guapimirim. O edil registrou, 
ainda, a presença do Pastor Rejanilson Pontes, da Primeira Igreja Batista 
em Parada Modelo, Guapimirim. Com a palavra, o Sr. Presidente frisou 
que, uma vez passado o recesso, seria dada continuidade aos projetos 
“Doe Imaginação”, “Câmara Itinerante”, “Gabinete On-line” e 
“Parlamento Jovem”. Após, fez comentários sobre as eleições que se 
aproximavam e sobre a necessidade de se refletir bem para exercer o 
direito ao voto, que não se tratava apenas de uma obrigação, mas, sim, de 
uma conquista do povo. Terminado o Expediente, deu-se início à 



ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Alex 
Rodrigues Gonçalves para votação do Projeto de Resolução 750/18. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência 
foi aprovado por unanimidade. Em pauta, Projeto de Resolução n.o 
750/18, de autoria da Mesa Diretora, que concede licença sem 
vencimentos ao Vereador Paulo César da Rocha para tratar de interesse 
particular e dá outras providências. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Resolução foi colocado em votação 
nominal, como segue: o ver. Alex Rodrigues Gonçalves votou 
CONTRA a aprovação do Projeto; o ver. Osvaldo São Pedro Pereira 
votou CONTRA a aprovação do Projeto; o ver. Claudio Vicente Vilar 
votou CONTRA a aprovação do Projeto; o ver. André de Azeredo Dias 
votou CONTRA a aprovação do Projeto; a ver. Alessandra Lopes de 
Souza votou CONTRA a aprovação do Projeto; o ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos votou CONTRA a aprovação do Projeto; o ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva votou CONTRA a aprovação do 
Projeto. Após a votação, o Sr. Presidente declarou que o Projeto de 
Resolução nº 750/18 fora REPROVADO por maioria absoluta em 
única discussão. Em pauta, Projeto de Lei 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. 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 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. 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em pauta, 
Requerimento 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). Não havendo 
quem quisesse fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Requerimento 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). 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 19h do dia vinte e nove de agosto próximo vindouro, e 
encerrou esta quando eram onze horas e trinta 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. 


