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

Às dezenove horas e vinte e seis minutos do dia vinte e seis de setembro 
de dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Vigésima Sexta 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: OFÍCIOS: n.os 143 e 155/18, do 
Poder Executivo, que encaminham e pedem urgência, respectivamente, 
para os Projetos de Leis 1339 e 1340/18; PROJETOS DE LEIS: n.o 

1339/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o diário 

oficial eletrônico do município de Guapimirim e dá outras providencias; 
n.o 1340/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura 

de credito adicional suplementar por excesso de arrecadação; 
REQUERIMENTOS: n.o 35/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro 
Pereira (Moção de Aplausos para a Srª. Fátima Santos Rodrigues da 
Costa, Fonoaudióloga); n.o 36/18, de autoria do ver. Halter Pitter dos 
Santos da Silva (Moção de Aplausos para os responsáveis pelos projetos 
do Studio Pró Shape Fitness); INDICAÇÕES: n.os 607, 608 e 609/18, de 
autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 610, 611, 612 e 
619/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 613, 614, 615 
e 616/18, de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 617 e 618/18, 
de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 620, 621 e 622/18, de 
autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 623, 624 e 625/18, de autoria 
da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 626, 627 e 628/18, de autoria 
do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 629, 630 e 631/18, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva. 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 que 
seriam votadas nesta sessão, e teceu elogios aos que seriam 
homenageados por meio delas. Parabenizou, ainda, esta Casa pelo 
sucesso da Câmara Itinerante realizada no bairro Orindi, que foi 
esquecido pelos governos passados, mas que estava, pouco a pouco, 
recebendo melhorias pelo atual governo. O Sr. Presidente também 
concordou com o sucesso da Câmara Itinerante no bairro Orindi e 
comentou sobre os estudos que estavam sendo realizados pelo Executivo 
para futuras ações na localidade. Com a palavra, o ver. Osvaldo São 
Pedro Pereira (Osvaldo Pereira) solicitou que o Requerimento 35/18 
fosse incluído na Ordem do Dia desta sessão em regime de urgência, e 
também exaltou a reunião da Câmara Itinerante no bairro Orindi, cujos 



frutos, a seu ver, brevemente seriam colhidos. O edil também elogiou os 
autores das Moções de Aplausos e os que seriam homenageados através 
delas naquele dia. Com a palavra, o ver. Claudio Vicente Vilar 
(Magal) discorreu sobre a importância da Câmara Itinerante, cujo 
trabalho aproximava o Poder Público da sociedade, dando voz a esta para 
expor suas idéias e necessidades, possibilitando ao governo entendê-las e 
atendê-las com mais rapidez e eficácia. Com a palavra, o ver. André de 
Azeredo Dias (André Azeredo) parabenizou o Sr. Presidente pela 
idealização, implantação e consolidação do projeto Câmara Itinerante. O 
edil registrou, ainda, a presença da diretoria e de membros do Clube dos 
Cavaleiros de Guapimirim, do qual ele tinha a honra de fazer parte e 
homenagear naquela ocasião. Com a palavra, o ver. Nelcir do Amorim 
Alves disse estar feliz por participar das homenagens que seriam 
prestadas naquele dia com a entrega de Moções de Aplausos, enaltecendo 
os relevantes serviços prestados por eles ao Município. Com a palavra, o 
Sr. Presidente solicitou que os Requerimentos 36/18 fosse incluído na 
Ordem do Dia desta sessão em regime de urgência. Depois, discorreu 
sobre as Moções de Aplausos que seriam entregues naquele dia, 
salientando a dedicação de cada um dos homenageados em prol da 
municipalidade. Por fim, falou da proximidade da eleições e da 
importância de se refletir bem nas escolhas a serem feitas, aconselhando 
a todos a nunca deixarem de acreditar no Brasil e na política, pois esta 
não era uma atividade do político, mas, sim, do povo, sendo o único meio 
pelo qual o país poderia ser mudado, deixando as diferenças de lado e 
unindo forças em busca do bem comum. Terminado o Expediente, deu-se 
início à ORDEM DO DIA. Em pauta, pedido de urgência feito pelo ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos para votação do Requerimento 
35/18, 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 36/18, 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 Poder 
Executivo, por meio do Ofício 143/18, para apreciação do Projeto de Lei 
1339/18, 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 1339/18, de autoria do Poder Executivo, que 
dispõe sobre o diário oficial eletrônico do município de Guapimirim 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 155/18, para apreciação do Projeto de Lei 1340/18, 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 1340/18, 
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de credito 

adicional suplementar 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 



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. 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 1338/18, de autoria do ver. 
Nelcir do Amorim Alves, que institui no Calendário Oficial do 

Município de Guapimirim a “Semana Municipal de Prevenção e 

Conscientização contra a violência e maus tratos às Pessoas com 

Deficiência" e dá outras providências. Não havendo quem quisesse fazer 
uso da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão. Em pauta, Requerimento n.o 31/18, de autoria do 
ver. André de Azeredo Dias (Moção de Aplausos para o Clube dos 
Cavaleiros e Amazonas de Guapimirim). Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade 
em única discussão.  Em pauta, Requerimento n.o 32/18, de autoria do 
ver. Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para a Professora 
Stéphanie dos Santos Moreira). Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão.  Em pauta, Requerimento n.o 35/18, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira (Moção de Aplausos para a Srª. Fátima 
Santos Rodrigues da Costa, Fonoaudióloga). Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Requerimento foi aprovado por unanimidade 
em única discussão. Em pauta, Requerimento n.o 36/18, de autoria do 
ver. Halter Pitter dos Santos da Silva (Moção de Aplausos para os 
responsáveis pelos projetos do Studio Pró Shape Fitness). 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 dois de 
outubro próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dezenove horas 
e cinquenta e sete 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. 
  



 


