
Ata da 27ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 2 de outubro de 2018. 

Às dez horas e catorze minutos do dia dois de outubro de dois mil e 
dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 
Silva, realizou-se a Vigésima Sétima 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: PROJETO DE LEI: n.o 1341/18, de autoria do Poder Executivo, 
que estima a receita e fixa a despesa do Municipio de Guapimirim para o 

Exercicio de 2019 - LOA; INDICAÇÕES: n.os 632, 633 e 634/18, de 
autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 635, 636 e 637/18, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 638, 639 e 640/18, 
de autoria do ver. Claudio Vicente Vilar; n.os 641, 642 e 643/18, de 
autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 644, 645 e 646/18, de 
autoria do ver. Nelcir do Amorim Alves; n.os 647, 648 e 649/18, de 
autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 650, 651 e 652/18, de 
autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira. Após a leitura, o Sr. 
Presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, não havendo, 
porém, quem quisesse fazer uso da mesma. Terminado o Expediente, 
deu-se início à ORDEM DO DIA. 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 
segunda 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 dez de outubro próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram dez horas e vinte e oito 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. 
  



 


