
Ata da 5ª Sessão Extraordinária no 2º 

Período do 27º Ano Legislativo da 

Câmara Municipal de Guapimirim, 

realizada no dia 17 de dezembro de 2019. 

Às onze horas e cinco minutos do dia dezessete de dezembro de dois 

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

Santos da Silva, realizou-se a Quinta 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 as ausências de Paulo César da Rocha e Rizê da Silva 

Silvério. Em seguida, colocou em discussão e votação as atas da 37ª 

Sessão Ordinária e da 4ª Sessão Extraordinária realizadas no dia 11 de 

dezembro do corrente ano, que, não havendo quem quisesse fazer uso 

da palavra, foram aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, deu-se 

início à ORDEM DO DIA para deliberação das matérias que ensejaram 

a convocação desta reunião extraordinária. Em pauta, Projeto de Lei 

n.o 1449/19, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 

alteração de artigo da Lei Orçamentária Anual – LOA 2019, nº 

1097/18, e dá outras providências. 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 1450/19, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar por provável 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 Resolução n.o 

791/19, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da 

Resolução nº 737/2019, que dispõe sobre a concessão de auxílios-

alimentação e transporte aos servidores efetivos e comissionados da 

Câmara Municipal de Guapimirim, e dá outras providências. Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Resolução 

foi aprovado por unanimidade em única discussão. Nada mais 

havendo a ser tratado, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e 

encerrou a sessão quando eram onze horas e quinze 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.  



 


