
Ata da 4ª Sessão Extraordinária no 2º 

Período do 27º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 11 de dezembro de 2019. 

Às vinte e uma horas e quatro minutos do dia onze de dezembro de dois 

mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 

da Silva, realizou-se a Quarta Sessão Extraordinária no Segundo Período 

do Vigésimo Sétimo Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início à reunião, o Sr. Presidente pediu à Segunda 

Secretária que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a 

presença de todos. Após, deu-se início à ORDEM DO DIA. Em pauta, 

Nova Redação ao Projeto de Lei Complementar n.o 36/19, de autoria 

da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que altera o Art. 

142 e o §3º do Art. 152 da Lei Complementar nº 006/2009 – Código 

Tributário Municipal. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, 

o Projeto de Lei Complementar foi aprovado por unanimidade em 

segunda discussão. Em pauta, Nova Redação ao Projeto de Lei 

Complementar n.o 37/19, de autoria da Comissão Permanente de 

Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a revogação da Lei nº 436 de 

20 de dezembro de 2002, com vistas a edição de nova Planta Genérica 

de Valores, regulamenta a forma de apuração do valor venal dos 

imóveis, para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana – IPTU. Não havendo quem quisesse fazer 

uso da palavra, o Projeto de Lei Complementar foi aprovado por 

unanimidade em segunda discussão. Em pauta, Nova Redação ao 

Projeto de Lei n.o 1429/19 (L.O.A.), de autoria da Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento, que estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Guapimirim para o Exercício de 2020. 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, 

informando que o Legislativo Municipal entraria em período de recesso 

do dia quinze de dezembro próximo até o dia catorze de fevereiro de 

dois mil e vinte, e encerrou a sessão quando eram vinte e uma horas e 

oito minutos. Nada mais tendo a registrar, eu, Cláudio Vicente Vilar, 

__________________, Primeiro Secretário, mandei lavrar a presente 

Ata que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim e 

pelos demais Vereadores.  



 


