
Ata da 26ª Sessão Ordinária no 2º 
Período do 27º Ano Legislativo da 
Câmara Municipal de Guapimirim, 
realizada no dia 24 de setembro de 2019. 

Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e quatro de setembro de dois 
mil e dezenove, sob a presidência do Vereador Alex Rodrigues 
Gonçalves, realizou-se a Vigésima Sexta Sessão Ordinária no Segundo 

Período do Vigésimo Sétimo Ano Legislativo da Câmara Municipal de 

Guapimirim. Após a execução dos hinos nacional brasileiro e municipal de 
Guapimirim, o senhor Presidente convidou os vereadores Cláudio Vicente 
Vilar e Fabrício Aragão da Silva a assumirem, respectivamente, as funções 
de Primeiro e Segundo Secretários, e pediu a este que fizesse a chamada 
dos Srs. Vereadores, verificando-se as ausências de Alessandra Lopes de 
Souza, Halter Pitter dos Santos da Silva, Osvaldo São Pedro Pereira e 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos. 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: REQUERIMENTO: n.o 051/19, de autoria do ver. 
Max Alexandre Felizardo Castro (Moção de Aplausos para o Sr. Arilson 
da Silva Araújo); INDICAÇÕES: n.os 567/19, de autoria do ver. Rosalvo 
de Vasconcellos Domingos; n.os 568, 569 e 570/19, de autoria do ver. 
Osvaldo São Pedro Pereira; n.os 571, 572 e 573/19, de autoria da ver. 
Alessandra Lopes de Souza; n.os 574, 575 e 576/19, de autoria do ver. 
Fabrício Aragão da Silva; n.os 577, 578 e 579/19, de autoria do ver. 
Paulo César da Rocha; n.os 580, 581 e 582/19, de autoria do ver. Halter 
Pitter dos Santos da Silva; n.os 583, 584, 585 e 589/19, de autoria do ver. 
Alex Rodrigues Gonçalves; n.os 586, 587 e 588/19, de autoria do ver. 
Cláudio Vicente Vilar. Após a leitura, o Sr. Presidente passou a palavra 
aos senhores vereadores. Com a palavra, o ver. Paulo César da Rocha 
(César do Modelo) se defendeu de acusações feitas a ele pelo jornalista 
Sérgio Mauro, afirmando que seus bens foram conquistados com trabalho, 
e não com política, e fez duras críticas ao Prefeito Zelito Tringuelê e ao 
seu secretariado. O edil voltou a frisar que não seria candidato a vereador 
nas próximas eleições por estar enojado com a política local. Terminando, 
parabenizou o vereador Max da Iconha pelas Moções de Aplausos que 
concederia a policiais militares, dizendo que estes, sim, eram dignos de 
homenagens, não se tratando apenas de um ato político. Com a palavra, o 
ver. Max Alexandre Felizardo Castro (Max da Iconha) agradeceu o ver. 
César do Modelo e justificou a homenagem que faria aos policiais 
militares. O vereador, a seguir, criticou a atuação da empresa Fontes da 
Serra no município, e declarou que pediria a abertura de uma CPI para 
averiguar, entre outras coisas, uma cláusula do contrato da concessionária 
que a desobriga de reparar os danos causados em vias e passeios públicos 
em decorrência de serviços realizados pela mesma, acionando, inclusive, o 
Judiciário, se necessário. Com a palavra, o ver. Fabrício Aragão da Silva 
(Fabrício Tubarão) parabenizou o vereador Max da Iconha pelas Moções 
propostas, bem como os homenageados. Com a palavra, o ver. Cláudio 
Vicente Vilar (Magal) também parabenizou o ver. Max pelas Moções de 
Aplausos e a todos os homenageados por meio delas. Com a palavra, o Sr. 



Presidente também parabenizou o ver. Max pelas Moções de Aplausos e 
agradeceu aos policiais militares. Terminado o Expediente e não havendo 
quorum regimental para a ORDEM DO DIA, o Sr. Presidente agradeceu a 
presença de todos, convidando-os para a próxima sessão ordinária que 
seria realizada às 19h do dia dois de outubro próximo vindouro, e encerrou 
esta quando eram onze horas e doze 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. 
 


