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                                                       Ata  da  Sessão  Ordinária   da   Câmara 

                                                    Municipal  de  Arraial  do Cabo, realizada  

                                                       no  dia trinta e um de maio de dois mil   e 

                                                       vinte e dois. 

                                                 

Aos trinta e um dias do mês de maio do corrente ano, realizou-se, às 10h30m 

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

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

Macedo, 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 dos edis Cleyton Barreto e Juliano 

Felizardo. Dando continuidade, o 1º Secretário procedeu a leitura do 

expediente do dia conforme segue: Proposições de autoria do Sr. Ayron Freixo: 

Indicação nº 213/22 sugerindo a realização de convênio com o Detran a fim 

de garantir ao CRAS atendimento preferencial para emissão de documentos; 

Indicação nº 214/22  sugerindo a inclusão do Dia Municipal da Consciência 

Negra no calendário oficial de deventos do município; Indicação nº 216/22  

solicitando  a capacitação  sobre violação dos direitos humanos aos 

funcionários do CRAS; Indicação nº 217/22 pleiteando a promoção de ações 

culturais que consolidem o turismo étnico-afro; Projeto de Lei nº 048/22  

dispondo sobre  a implantação de vagas de estacionamento preferencial  

reservada aos portadores do transtorno do espectro autista; Projeto de Lei nº 

049/22 dispondo sobre acessibilidade escolar para alunos portadores de 

deficiência física e/ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos de ensino do 

município; Projeto de Resolução nº 04/22  instituindo a Comissão 

Permanente de Promoção da Igualdade Racial; Projeto de Resolução nº 

05/22 instituindo a Comissão Permanente de Defesa e Inclusão da Pessoa 

com Deficiência; Projeto de Decreto nº 056/22 concedendo a comenda 
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Medalha Arraial do Cabo ao Sr. Jairo Lucema Ferreira; Projeto de Decreto nº 

057/22 concedendo medalha ao Sr. José Ardson Amorim Nóbrega; Projeto de 

Decreto nº 058/22 concedendo título de cidadania a Sr.ª Anamarilze Neves de 

Almeida; Projeto de Decreto nº 059/22 concedendo título  a Sr.ª Jamile Maria 

Lima da Silva da Rocha; Projeto de Decreto nº 060/22 concedendo título  a 

Sr.ª Nilcéia Pinheiro de Souza Pereira. Proposições de autoria do Sr. Mario 

Sergio: Indicação nº 215/22 pleiteando a construção   de sede administrativa 

do bairro Cabocla; Moção de Aplausos nº 027/22 ao Sr. Andemar da Silva 

Alvarenga. Proposições indicadas pelo Sr. Genival Pacheco: Indicação nº 

218/22 pleiteando a implantação do cartório 1º ofício no Hospital Geral; 

Indicação nº 219/22 solicitando a fiscalização das embarcações traineiras 

vindas de outras localidades. Proposições de autoria do Sr. Tayron Alvarenga: 

Indicação nº 220/22 requisitando a manutenção das grades de proteção da 

quadra esportiva localizada na praça central de Monte Alto; Indicação nº 

221/22 sugerindo a disponibilização de salas para a prática esportiva da 

modalidade xadrez em toda rede municipal de ensino. Proposições de autoria 

do Sr. Alexandre Barreto: Indicação nº 222/22 solicitando a instituição no 

calendário anual de eventos os jogos estudantis; Indicação nº 223/22 

pleiteando a reforma de todas as calçadas do município. Proposições de 

autoria do Sr. Juliano Felizardo: Indicação nº 224/22 sugerindo a criação de 

um projeto de convivência familiar destinado as famílias dos estudantes das 

escolas da rede municipal; Projeto de Decreto nº 055/22 concedendo título 

de cidadania cabista ao Sr. André Luiz Ceciliano, bem como revogando  o 

Projeto de Decreto nº 021/22. Proposições encaminhadas pelo Chefe do 

Executivo: Projeto de Lei nº 047/22 dando nova redação ao artigo 6º da Lei 

Municipal nº 2.111/18; Projeto de Lei nº 050/22 revogando a Lei Municipal nº 

1.405/22; Projeto de Lei nº 051/22 dispondo sobre autorização para 

realização de cessão de uso ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ; Razões de Veto nº 06/22 ao Projeto de 

Lei nº 032/22; Razões de Veto nº 07/22 ao Projeto de Lei nº 031/22. Na 

sequência, a Presidência submeteu à apreciação do Plenário as matérias 

legislativas que seguem: Indicações 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
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221, 222, 223 e 224/22; Aprovadas por unanimidade. Projetos de Decreto 

055, 056, 057, 058, 059 e 060/22; Aprovados por unanimidade. Moção 027/22; 

aprovada por todos os presentes. Projetos de Lei 047, 048, 049, 050 e 051/22;  

Projetos de Resolução 04 e 05/22; Projeto de Emenda 02/22;  Comissões. 

Razões de Veto 06 e 07/22; Procuradoria. Projetos de Lei nº 038 e 044/22; 

Aprovados por unanimidade. Posteriormente, fez uso da palavra na explicação 

pessoal, o Sr. Angelo de Macedo o qual  comentou sobre   fatalidade provocada  

por um fio  de alta tensão da concessionária Enel que foi acionada pelo mesmo 

para prestar esclarecimentos a esta Casa de Leis. Na oportunidade, informou 

aos presentes quanto  a assinatura de contrato para distribuição gratuita de wi-

fi, principalmente nos distritos, o que ocorreu devido a ajuda do Deputado 

Federal Carlos Jordy. Por conseguinte, o vereador Mario Sergio solicitou ao 

líder de governo que intercedesse para viabilizar o lançamento via GPS de 

inúmeras ruas dos distritos deste município. Posteriormente, nada mais 

havendo a tratar, a Presidência encerrou a referida sessão, marcando a 

próxima para o dia dois de junho 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, trinta e um de maio  de dois mil e vinte e dois. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                _____________________________ 

Angelo de Macedo 

Presidente  

 

                          

                                 _____________________________ 

      Tayron Alvarenga 

       1º Secretário  
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                             _____________________________ 

       Alexandre Barreto 

        2º Secretário  

 

     

 

 

 

 

 

 

 


