
Ata da 29ª Sessão Ordinária no 2° 
Período do 25° Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 3 de outubro de 2017.  

Às dez horas e trinta e três minutos do dia três de outubro de dois mil e 
dezessete, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos da 

Silva, realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária no Segundo 

Período do Vigésimo Quinto Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal 
de Guapimirim, o Sr. Presidente pediu ao Segundo Secretário que 
fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de 
Alessandra Lopes de Souza e 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 1262/17, de autoria do Poder Executivo, que estima a 

receita e fixa a despesa do município de Guapimirim para o exercício 

de 2018; n.º 1263/17, de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos 

Domingos, que dispõe sobre a divulgação da listagem de 

medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde e dá 

outras providências; INDICAÇÕES: n.os
 787, 788 e 789/17, de autoria 

do ver. André de Azeredo Dias; n.os
 790 e 791/17, de autoria do ver. 

Osvaldo São Pedro Pereira; n.o 
792/17, de autoria do ver. Rosalvo de 

Vasconcellos Domingos; n.os
 793, 794 e 795/17, de autoria do ver. 

Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os
 796, 797, 798/17, de autoria do 

ver. Paulo César da Rocha; n.os
 799, 800 e 801/17, de autoria do ver. 

Nelcir do Amorim Alves; n.os
 802, 803 e 804/17, de autoria da ver. --

Alessandra Lopes de Souza; n.os
 805 e 806/17, de autoria do ver. 

Cláudio Vicente Vilar. Dando continuidade, o Senhor Presidente 

passou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Nelcir 

do Amorim Alves (Nelcir da Laje) destacou o trabalho sério e honesto 
que os vereadores desta Casa vinham realizando e colocou seu gabinete 
à disposição de todos. Com a palavra, o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de funcionários da Viação Paraíso e de representantes do 
Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Cargas e Passageiros de 
Teresópolis e Guapimirim, prometendo que lhes atenderia em seu 
gabinete após a sessão e que esta Câmara colaboraria com o pleito da 
categoria no que lhe coubesse. Terminado o Expediente, deu-se início à 
ORDEM DO DIA. Em pauta, Projeto de Lei n.º 1258/17, de autoria do 
ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que dispõe sobre a 

instalação, nas áreas públicas e/ou privadas de uso público destinadas 

ao lazer ou à recreação, no município de Guapimirim, de brinquedos a 

serem usados pela criança com deficiência e/ou com mobilidade 

reduzida, 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.º1259/17, de autoria do 
ver. Cláudio Vicente Vilar, que institui no calendário oficial do 

Município a Semana de Acompanhamento Psicológico e Terapêutico às 

Crianças e Adolescentes das escolas públicas e comunidades próximas 

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.º1261/17, de autoria do ver. 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos, que dispõe sobre a limpeza da 

área externa das casas noturnas e bares do município de Guapimirim 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.º052/17, de autoria da vereadora 
Alessandra Lopes de Souza (Moção de Aplausos para a Sra. Hetel 
Cristina Gomes Porto, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
motorista na Atenção Básica). 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 reunião da Câmara 
Itinerante que seria realizada no dia nove de outubro próximo na Rua 
Ariosto Motta, 410, Jardim Guapimirim, na Capela São José, e para a 
próxima sessão ordinária que seria realizada às 19h do dia onze de 
outubro próximo vindouro, e encerrou esta quando eram dez horas e 
cinqüenta 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. 

 
 


