
Ata da 23ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 4 de setembro de 2018. 

Às dez horas e trinta e quatro minutos do dia quatro de setembro de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Vigésima Terceira 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 a presença de 
todos. 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: 
OFÍCIOS: n.os 131, 132, 133, 135 e 136/18, do Poder Executivo, que 
encaminham e pedem urgência, respectivamente, para os Projetos de Leis 
1333, 1332, 1331 e 1330, e o Projeto de Lei Complementar 032/18; 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: n.o 032/18, de autoria do Poder 
Executivo, que altera a redação da Lei Complementar nº 17 de 14 de 
fevereiro de 2017; PROJETOS DE LEIS: n.o 1330/18, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional 
suplementar; n.o 1331/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
alteração do Plano Plurianual – PPA – Quadriênio 2018/2021 do 
município de Guapimirim, instituído pela Lei nº 1023/2017 e dá outras 
providências; n.o 1332/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a alteração do Anexo VII da Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO 
2018, do município de Guapimirim, instituído pela Lei nº 986/2017, e dá 
outras providencias; n.o 1333/18, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
2019, do município de Guapimirim, instituída pela Lei nº 1.055/18 e dá 
outras providências; n.o 1334/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim 
Alves, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate a 
Microcefalia e dá outras providencias; n.o 1335/18, de autoria do ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva, que institui no âmbito do Município 
de Guapimirim o Dia Municipal do Abutre’s Moto Clube; PROJETO DE 
RESOLUÇÃO: n.o 751/18, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe 
sobre o “Projeto Doe Imaginação”, de incentivo a doação de livros e à 
cultura da leitura, e estabelece as suas diretrizes; INDICAÇÕES: n.os 

543, 544, 545 e 546/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; 
n.os 547, 548 e 549/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva; n.os 550, 551 e 552/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; 
n.os 553, 554 e 555/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 

556, 557 e 558/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 559, 
560 e 561/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 562, 
563 e 564/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves. Após a 
leitura, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. 
Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves deu esclarecimentos 
com relação ao incidente de trânsito envolvendo seu filho Dheiverson, e 



agradeceu o apoio que sua família e ele vinham recebendo de muitas 
pessoas, como também os familiares das vítimas fatais, aos quais ele 
afirmou que continuaria prestando a assistência necessária e que estivesse 
ao seu alcance. Com a palavra, o Sr. Presidente disse ao ver. Nelcir da 
Laje que todos ali presentes eram solidários à sua dor e a dos familiares 
das vítimas. Após, justificou a iniciativa do Projeto de Lei 1335/18, de 
sua autoria, e convidou a todos, a pedido da vereadora Alessandra, para a 
inauguração da Praça do Jardim Guapimirim, às 19h do dia 05/09/2018, 
que foi totalmente reformada graças à parceria da vereadora com o 
Deputado Federal Marco Antônio. Terminado o Expediente, deu-se 
início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo 
Poder Executivo, por meio do Ofício 136/18, para apreciação do Projeto 
de Lei Complementar 032/18, de sua autoria. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, Projeto de Lei Complementar n.o 032/18, de 
autoria do Poder Executivo, que altera a redação da Lei Complementar 
nº 17 de 14 de fevereiro de 2017. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Projeto de Lei Complementar foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, pedido de urgência feito 
pelo Poder Executivo, por meio do Ofício 135/18, para apreciação do 
Projeto de Lei 1330/18, 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 1330/18, de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo, por meio do Ofício 133/18, para 
apreciação do Projeto de Lei 1331/18, 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 1331/18, de autoria do 
Poder Executivo, que dispõe alteração do Plano Plurianual – PPA – 
Quadriênio 2018/2021 do município de Guapimirim, instituído pela Lei 
nº 1023/2017 e dá outras providências. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em única discussão. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo, por meio do Ofício 132/18, para apreciação do Projeto de Lei 
1332/18, 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 1332/18, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a alteração do Anexo VII da Lei de Diretrizes 
Orçamentária, LDO 2018, do município de Guapimirim, instituído pela 
Lei nº 986/2017, e dá outras providencias. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
em única discussão. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo, por meio do Ofício 131/18, para apreciação do Projeto de Lei 
1333/18, 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 1333/18, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 



2019, do município de Guapimirim, instituída pela Lei nº 1.055/18 e dá 
outras providências. 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 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. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Requerimento n.o 

026/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza (Moção de 
Aplausos para policiais militares do DPO de Guapimirim). 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 doze de 
setembro próximo vindouro, e encerrou esta quando onze horas e dois 
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. 



 


