
Ata da 24ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 12 de setembro de 2018. 

Às dezenove horas e quarenta e quatro minutos do dia doze de setembro 
de dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Quarta 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 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: OFÍCIO: n.o 138/18, do Poder 
Executivo, que encaminha e pede urgência para o Projeto de Lei 
1336/18; PROJETOS DE LEIS: n.o 1336/18, de autoria do Poder 
Executivo, que autoriza o Poder Público Municipal a conceder incentivo 

fiscal as microcervejarias artesanais do Municipio de Guapimirim; n.o 

1337/18, de autoria do ver. Cláudio Vicente Vilar, que institui no 

âmbito do município de guapimirim, a primeira semana do mês de 

setembro, como a semana da conscientização cívica, cultural e política, e 

dá outras providências; REQUERIMENTOS: n.o 27/18, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para os 
fundadores do Grêmio Recreativo Musical Guapiense); n.o 28/18, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos 
para o Abutre`s Moto Clube); n.o 29/18, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos para a Srª. Iracema 
Magalhães de Carvalho, enfermeira); n.o 30/18, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos para a Drª. 
Rita de Cássia Félix, nutricionista); INDICAÇÕES: n.os 565, 566 e 
567/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 568, 569 e 
570/18, de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 571, 572 e 
573/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 574 e 
575/18, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 576, 
577 e 578/18, de autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 579, 580 
e 581/18, de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 582, 583 e 
584/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 585 e 
586/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves. Após a leitura, o 
Sr. Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. Com a 
palavra, o ver. Alex Rodrigues Gonçalves (Leleco) parabenizou os 
autores das Moções de Aplausos propostas nesta reunião e teceu elogios 
aos homenageados. Com a palavra, o ver. André de Azeredo Dias 
(André Azeredo) parabenizou o Sr. Presidente pelas Moções que 
concederia ao Grêmio Recreativo Musical Guapiense, instituição para a 
qual ele, ver. André, sempre procurava destinar recursos por meio de 
emendas orçamentárias, dada a sua importância histórica e cultural em 



Guapimirim, bem como pela homenagem que, da mesma forma, prestaria 
ao Abutre`s Moto Clube. O edil, ainda, destacou a presença do Secretário 
Municipal de Saúde, Dr. Renato Corredeira, elogiando seu trabalho 
frente à pasta. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim Alves 
agradeceu a presença de todos, parabenizou os autores dos requerimentos 
de Moções de Aplausos apresentados, e registrou, também, a presença do 
Secretário Municipal de Saúde, Dr. Renato Corredeira, colocando, por 
fim, seu gabinete à disposição de todos. Com a palavra, o ver. Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos agradeceu a presença dos que seriam 
agraciados com Moções de Aplausos e solicitou que os Requerimentos 
29 e 30/18 fossem incluídos na Ordem do Dia desta sessão em regime de 
urgência.  Com a palavra, o Sr. Presidente solicitou que o Projeto de 
Lei 1335/18 e os Requerimentos 27 e 28/18 fossem incluídos na Ordem 
do Dia desta sessão em regime de urgência. Posteriormente, comentou e 
justificou as Moções de Aplausos requeridas por ele, bem como o Projeto 
de Lei 1335/18, de sua autoria, que institui no âmbito do Município de 
Guapimirim o Dia Municipal do Abutre’s Moto Clube, e a importância 
do Grêmio Recreativo Musical Guapiense no entretenimento, na 
educação e na cultura do Município. Terminado o Expediente, deu-se 
início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. 
Halter Pitter dos Santos da Silva para votação do Projeto de Lei 
1335/18, de sua autoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, pedido de urgência feito pelo ver. Halter Pitter dos Santos da 
Silva para votação dos Requerimentos 27 e 28/18, de sua autoria. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo 
ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos para votação dos 
Requerimentos 29 e 30/18, 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 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. 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 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. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 
o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, 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. 

Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de 
Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o 27/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para os fundadores do Grêmio 
Recreativo Musical Guapiense). Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 



discussão. Em pauta, Requerimento n.o 28/18, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para o Abutre`s Moto 
Clube). Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão. Em 
pauta, Requerimento n.o 29/18, de autoria do ver. Rosalvo de 
Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos para a Srª. Iracema 
Magalhães de Carvalho, enfermeira). Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em 
única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 30/18, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos (Moção de Aplausos para a Drª. 
Rita de Cássia Félix, nutricionista). 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 10h do dia dezoito de setembro próximo 
vindouro, e encerrou esta quando vinte horas e nove 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. 



 


