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                                                   Ata   da  Sessão   Extraordinária da Câmara 

                                                      Municipal de  Arraial do Cabo, realizada  no  

                                                      dia vinte  e três de novembro de  dois  mil e 

                                                      vinte.                                

                           

Aos vinte e três dias do mês de novembro do corrente ano, realizou-se, às 

10h30m, na Câmara Municipal de Arraial do Cabo, situada à Avenida Almirante 

Paulo Moreira s/n°, a Sessão Extraordinária, sob a Presidência do vereador 

Thiago Félix que, constatando o número legal de vereadores presentes, iniciou 

a referida sessão.  A seguir, o 1º Secretário Ad hoc, o vereador Eliton Porto, 

procedeu a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Dando continuidade, o mesmo fez a leitura do Projeto do 

Decreto Legislativo nº 063/20 de autoria do vereador Thiago Félix e outros 

dispondo sobre a revogação do Decreto Executivo nº 3.187/2020 que trata da 

flexibilização das barreiras sanitárias. A seguir, o 2 º Secretário, o vereador 

Alexandre Barreto realizou a chamada regimental onde constou a ausência dos 

edis Ayron Freixo, Davi Siciliano, Luciano Farias e Sppencer Cardoso. 

Posteriormente a Presidência justificou a urgência do Decreto para 

reestabelecimento das barreiras sanitárias no município, buscando evitar a 

disseminação do vírus responsável pela COVID-19. Dando continuidade, 

lamentou a demissão em massa de funcionários da área de Segurança e 

Saúde pelo Executivo do município, fato este que tem causado extrema 

preocupação entre os munícipes. A seguir, o vereador Eliton, enalteceu a 

iniciativa da Presidência desta casa, frisando ser inadmissível a atitude 

irresponsável do Executivo em demitir profissionais que trabalharam 

arduamente na linha de frente da pandemia. O vereador Edilmar se mostrou 

consternado com a situação da população cabista, uma vez que a mesma não 

deveria ser afetada por questões políticas. O vereador Alexandre parabenizou 

os guardas municipais pelo trabalho realizado durante a pandemia, ressaltando 

ainda, que independente das questões políticas, o cabista vinha primeiro lugar. 
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O edil Cleyton mencionou que o retorno da barreira sanitária traria para os 

munícipes a segurança sanitária necessária neste momento, favorecendo a 

saúde da população. Posteriormente a Presidência agradeceu o 

comparecimento dos edis presentes e fez menção ao fato de que no último dia 

dezenove, nenhum dos vereadores presentes na casa, compareceram ao 

Plenário para realização da sessão. Após, o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 063/2020 foi submetido a votação sendo aprovado por unanimidade. Não 

havendo mais assuntos a tratar, a presidência encerrou a referida sessão. E 

para constar, eu Néri Porto Pereira, oficial de ata, lavrei o presente documento 

que será votado e assinado pela mesa diretora. Arraial do Cabo, vinte e três 

de novembro de 2020. 

 

 

                         

                           _____________________________ 

Thiago Félix 

Presidente 
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Eliton Porto 

1º Secretário Ad hoc 
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Alexandre Barreto 

2º Secretário  
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