
Ata da 35ª Sessão Ordinária no 2º Período 
do 26º Ano Legislativo da Câmara 
Municipal de Guapimirim, realizada no 
dia 27 de novembro de 2018. 

Às dez horas e vinte e três minutos do dia vinte e sete de novembro de 
dois mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos 
Santos da Silva, realizou-se a Trigésima Quinta 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 convidou o ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira a assumir a função de Segundo Secretário e 
lhe pediu que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, verificando-se 
a ausência de Cláudio Vicente Vilar. 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: INDICAÇÕES: n.os 803, 804 e 805/18, de 
autoria do ver. Halter Pitter dos Santos da Silva; n.os 806, 807 e 808/18, 
de autoria da ver. Alessandra Lopes de Souza; n.os 809, 810 e 811/18, 
de autoria do ver. Rosalvo de Vasconcellos Domingos; n.os 812, 813 e 
814/18, de autoria do ver. Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 815, 816 e 
817/18, de autoria do ver. Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 818, 819 e 
820/18, de autoria do ver. Paulo César da Rocha; n.os 821, 822 e 823/18, 
de autoria do ver. André de Azeredo Dias; n.os 824, 825 e 826/18, de 
autoria do ver. Claudio Vicente Vilar. Ato contínuo, 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 1358/18, de autoria do 
ver. Alex Rodrigues Gonçalves, que dispõe sobre a doação de 

aparelhos auditivos, pelo Poder Público Municipal, aos alunos 

regularmente matriculados no ensino fundamental da Rede Pública 

Municipal de Guapimirim 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, Projeto de Resolução 
n.o 752/18, de autoria da Mesa Diretora, que dá nova redação ao 

parágrafo único do Artigo 83 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Guapimirim e da outras providencias. Não havendo quem 
quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei n.o 

1359/18, de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a Estrutura 

Organizacional e Administrativa da Câmara Municipal de Guapimirim e 

cria os cargos e funções de confiança de direção, chefia e 

assessoramento. 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 1360/18, de autoria da Mesa Diretora, que 
redefine o Quadro Permanente e Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração dos servidores efetivos da Câmara Municipal 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. 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 cinco de dezembro próximo 
vindouro, e encerrou esta quando eram dez horas e trinta 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. 


