
Ata da 3ª Sessão Extraordinária no 1º 
Período do 26º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 17 de julho de 2018. 

Às onze horas e vinte e oito minutos do dia dezessete de julho de dois 
mil e dezoito, sob a presidência do Vereador Halter Pitter dos Santos 
da Silva, realizou-se a Terceira Sessão Extraordinária no Primeiro 

Período do Vigésimo Sexto Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Dando início à reunião, o Sr. Presidente pediu ao Segundo 
Secretário que fizesse a chamada dos Srs. Vereadores, verificando-se a 
presença de todos. Em seguida, colocou em discussão e votação as atas 
da Décima Oitava Sessão Ordinária e da Segunda Sessão 
Extraordinária, realizadas no dia vinte e seis de junho passado, 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 que ensejaram a realização desta sessão 
extraordinária, a saber: OFÍCIOS: nº 101/18, do Poder Executivo 
(requer convocação de Sessão Extraordinária para serem submetidos a 
exame e deliberação desta egrégia Casa Legislativa os Projetos de Leis 
1315 e 1316, bem como o Projeto de Lei Complementar nº 031/18);  nº 
102/18, do Poder Executivo (requer convocação de Sessão 
Extraordinária para serem submetidos a exame e deliberação desta 
egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei 1.317/18); nº 103/18, do 
Poder Executivo (requer convocação de Sessão Extraordinária para 
serem submetidos a exame e deliberação desta egrégia Casa Legislativa 
o Projeto de Lei 1.318/18); nº 104/18, do Poder Executivo (requer 
convocação de Sessão Extraordinária para serem submetidos a exame e 
deliberação desta egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei 1.319/18);  
nº 105/18, do Poder Executivo (requer convocação de Sessão 
Extraordinária para serem submetidos a exame e deliberação desta 
egrégia Casa Legislativa o Projeto de Lei 1.320/18); PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR: nº 31/18, de autoria do Poder Executivo¸ que 
cria programa de incentivos fiscais ao desenvolvimento econômico do 

município de Guapimirim; PROJETO DE LEI: nº 1315/18, de autoria 
do Poder Executivo¸ que dispõe sobre as alterações de competência na 

lei nº 816 de 27 de maio de 2014 e dá outras providências; nº 1316/18, 
de autoria do Poder Executivo¸ que institui e regulamenta o transporte 

universitário no município de Guapimirim e dá outras providências; nº 
1317/18, de autoria do Poder Executivo¸ que dispõe sobre abertura de 

crédito adicional suplementar; nº 1318/18, de autoria do Poder 
Executivo¸ que dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar; nº 1319/18, de autoria do Poder Executivo¸ que dispõe 

sobre abertura de crédito adicional suplementar; nº 1320/18, de autoria 
do Poder Executivo¸ que dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar. Após, deu-se início à Ordem do Dia. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo através do Ofício 101/2018 
(Projetos de Leis 1315 e 1316, bem como o Projeto de Lei 
Complementar nº 031/18). Não havendo quem quisesse fazer uso da 



palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, pedido de urgência feito pelo Poder Executivo através do 
Ofício 102/2018 (Projeto de Lei 1.317/18). Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi aprovado por 
unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo Poder 
Executivo através do Ofício 103/2018 (Projeto de Lei 1.318/18). Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de urgência foi 
aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de urgência feito pelo 
Poder Executivo através do Ofício 104/2018 (Projeto de Lei 1.319/18). 
Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o pedido de 
urgência foi aprovado por unanimidade. Em pauta, pedido de 
urgência feito pelo Poder Executivo através do Ofício 105/2018 
(Projeto de Lei 1.320/18). Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Em 
pauta, Projeto de Lei nº 1315/18, de autoria do Poder Executivo¸ que 
dispõe sobre as alterações de competência na lei nº 816 de 27 de maio 

de 2014 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 nº 1316/18, de autoria do 
Poder Executivo¸ que institui e regulamenta o transporte universitário 

no município de Guapimirim 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 
Complementar nº 31/18, de autoria do Poder Executivo¸ que cria 

programa de incentivos fiscais ao desenvolvimento econômico do 

município de Guapimirim. Não havendo quem quisesse fazer uso da 
palavra, o Projeto de Lei Complementar foi aprovado por 
unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº 
1317/18, de autoria do Poder Executivo¸ que dispõe sobre abertura de 

crédito adicional suplementar. Não havendo quem quisesse fazer uso 
da palavra, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única 
discussão. Em pauta, Projeto de Lei nº 1318/18, de autoria do Poder 
Executivo¸ que dispõe sobre abertura de crédito adicional 

suplementar. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o 
Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade em única discussão. 
Em pauta, Projeto de Lei nº 1319/18, de autoria do Poder Executivo¸ 
que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Não 
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o Projeto de Lei foi 
aprovado por unanimidade em única discussão. Em pauta, Projeto de 
Lei nº 1320/18, de autoria do Poder Executivo¸ que dispõe sobre 

abertura de crédito adicional suplementar. Não havendo quem quisesse 
fazer uso da palavra, o Projeto de Lei 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 trinta e seis 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. 


