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                                                       Ata  da  Sessão  Ordinária   da   Câmara 

                                                    Municipal  de  Arraial  do Cabo, realizada  

                                                       no  dia  dezessete de  maio  de dois mil e 

                                                       vinte e dois. 

                                                 

Aos dezessete dias do mês de maio do corrente ano, realizou-se, às 11h na 

Câmara Municipal de Arraial do Cabo, situada à Avenida Almirante Paulo 

Moreira s/n°, a Sessão Ordinária,  sob a Presidência do vereador Cleyton 

Barreto, que constatando o número legal de vereadores presentes, iniciou a 

referida sessão.  A seguir, o 1º Secretário, o vereador Tayron Alvarenga  

procedeu a leitura da ata da sessão anterior a qual foi aprovada sem ressalvas. 

Por conseguinte, o 2º Secretário o Sr. Alexandre Barreto, realizou a chamada 

regimental registrando-se a ausência do edil Angelo de Macedo. Dando 

continuidade, o 1º Secretário procedeu a leitura do expediente do dia conforme 

segue: Proposições de autoria do Sr. Cleyton Barreto: Moção nº 023/22 

concedendo honraria à Secretaria Municipal de Posturas; Projeto de Decreto 

nº 051/22 concedendo título de cidadania cabista a Sr.ª Luiza Lins Batista. 

Proposições de autoria do Vereador Mario Sergio: Indicação nº 187/22 

solicitando a ampliação do Mirante do Boa Vista; Projeto de Decreto nº 052/22 

concedendo título de cidadania ao Sr. Jorge Tavares Pereira; Projeto de 

Decreto nº 053/22 concedendo título de cidadania à Sr.ª Eliana de Souza Silva 

Coelho; Projeto de Decreto nº 054/22 concedendo título de cidadania à Sr.ª 

Marisete Gomes de Souza. Indicação nº 188/22 de autoria do Vereador 

Angelo de Macedo  pleiteando a aquisição de ônibus escolares para atender  

os alunos da rede pública de ensino. Indicações promovidas pelo Sr. Juliano 

Felizardo: Indicação nº 189/22 sugerindo a adoção de medidas preventivas 

de sinalização  nas áreas mais críticas de acesso às praias; Indicação nº 

194/22 pleiteando  a distribuição de insumos nos distritos a fim de melhorias 

na acessibilidade da população. Proposições de autoria do Sr. Ayron Freixo: 

Indicação nº 190/22  pleiteando a viabilidade de atendimento psicológico para 
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pais dos alunos assistidos pela sala de recurso; Indicação nº 191/22 sugerindo  

qualificação profissional  de professores para criação de oficinas de esporte  

aos portadores de deficiência; Indicação nº 192/22 solicitando o retorno da 

placa “Arraial do Cabo Capital do Mergulho” na entrada do Município; 

Indicação nº 193/22 pleiteando a distribuição de kit lanche para pacientes que 

realizam tratamento fora do Município. Projeto de Lei nº 042/22 promovido 

pelo Chefe do Executivo dispondo sobre  as diretrizes orçamentárias para o 

exercício financeiro de 2023. Posteriormente, a Presidência submeteu à 

votação as matérias legislativas que seguem: Moção nº 026/22; Aprovado. 

Indicações 187, 188, 189, 190, 191, 192 e 193/22; Aprovados por 

unanimidade. Indicação nº 194/22 retirado de pauta. Projetos de Decreto 

051, 052, 053 e 054/22; Aprovados por todos os presentes. Projeto de Lei nº 

034/22 promovido pelo Sr. Ayron instituindo a Semana Municipal de 

Conscientização Do Autismo; Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 

036/22 de autoria do Sr. Alexandre Barreto dispondo sobre a proibição da 

instalação de hidrômetros e de limitadores de consumo de água e esgoto em 

calçadas no âmbito do Município de Arraial do Cabo; Aprovado por 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerrou a referida 

sessão, marcando a próxima para o dia dezenove de maio em horário 

regimental.  E para constar, eu, Néri Porto, Oficial de Atas, lavrei o referido 

documento, que após ser lido e votado, será assinado pela Mesa Diretora para 

que se produzam seus efeitos legais. Arraial do Cabo, dezessete de maio  de 

dois mil e vinte e dois. 

 

                                 _____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Cleyton Barreto 

Presidente em Exercício 

 

                          

                                 _____________________________ 

      Tayron Alvarenga 

       1º Secretário  
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                                _____________________________ 

       Alexandre Barreto 

        2º Secretário  

 

     

 

 

 

 

 

 

 


