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                                                       Ata  da   Sessão  Ordinária   da   Câmara 

                                                    Municipal  de  Arraial  do Cabo, realizada  

                                                       no  dia dois de junho de dois mil e vinte e 

                                                       dois. 

                                                 

Aos dois dias do mês de junho 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 Tayron Alvarenga, que 

constatando o número legal de vereadores presentes, iniciou a referida sessão.  

A seguir, o 1º Secretário Ad hoc, o vereador Rogério Simas  procedeu a leitura 

da ata da sessão anterior a qual foi aprovada sem ressalvas. Por conseguinte, 

o 2º Secretário Ad hoc, Sr. Ayron Freixo, realizou a chamada regimental 

registrando-se a ausência dos edis Angelo de Macedo, Alexandre Barreto e 

Cleyton Barreto. Dando continuidade, o 1º Secretário procedeu a leitura do 

expediente do dia conforme segue: Indicação nº 208/22 proposto pelo Sr. 

Angelo de Macedo solicitando o cumprimento da lei Municipal nº 1.807/22 que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo cabeamento das 

concessionárias de serviços instalados nas vias e logradouros públicos. 

Proposições de autoria do Sr. Genival Pacheco: Indicação nº 225/22 

sugerindo a realização de campanha de plantação de árvores nativas pelas 

crianças da rede municipal de ensino; Indicação nº 227/22 pleiteando a 

implantação de uma escola bilíngue. Proposições encaminhadas pelo 

vereador Rogério Simas: Indicação nº 226/22  pleiteando a construção de 

rampa de acessibilidade no calçadão defronte a policlínica municipal; Projeto 

de Lei nº 053/22 que trata da alteração da Lei nº 2.404/22 denominando de 

Travessa Camerindo Feijó a via existente atrás da antiga Imobiliária Valverde. 

Proposições de autoria do Sr. Ayron freixo: Indicação nº 228/22 sugerindo a 

revitalização do ponto de ônibus localizado na Rua Kioto; Indicação nº 229/22 

indicando a construção de uma praça no bairro Sabiá; Indicação nº 230/22  

requisitando a divulgação do Estatuto da Promoção e Igualdade Racial em 
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todas as escolas da rede municipal de ensino; Indicação nº 231/22 

reivindicando a implantação do programa de atenção integral a saúde da 

pessoa com albinismo; Indicação nº 232/22 de autoria do vereador Mario 

Sergio requisitando a instalação de uma cabine da guarda municipal na Rua 

Miguel Angelo. Indicação nº 233/22 proposto pelo Sr. Juliano Felizardo 

pleiteando o retorno da atividade funcional de ginástica no bairro Sabiá. 

Projeto de Lei nº 052/22 de autoria do vereador Alexandre Barreto que dispõe 

sobre alteração ao artigo 1º da Lei nº 2.353/21. Proposições encaminhadas 

pelo Chefe do Executivo: Projeto de Lei nº 054/22  que dispõe sobre área da 

educação municipal a área denominada Parque Público Municipal, para 

implantação do Parque Público do Conhecimento; Projeto de Lei nº 055/22 

autorizando a cessão de uso gratuito de imóvel para Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Razões de Veto nº 08/22 ao 

Projeto de Lei nº 028/22 referente a regulamentação da atividade do Guia de 

Turismo no município.  Na sequência, a Presidência submeteu ao plenário as 

matérias legislativas que seguem: Indicações 208, 225, 226, 227, 228, 229, 

230, 231, 232 e 233/22; Aprovadoas por unanimidade. Na oportunidade, o Sr. 

Genival propôs requerimento verbal, solicitando ao Prefeito a prestação de 

contas da arrecadação do estacionamento do IDAC, sendo o mesmo aprovado 

por todos os presentes. O edil Ayron, por sua vez, avocou os Projetos de Lei 

052, 053, 054 e 055, o que foi acatado por todos os presnetes. Na sequência 

submeteu-se à apreciação os Projetos de Lei 052, 053, 054 e 055/22; 

Aprovados por unanimidade, observando-se que o Projeto 054 sofreu Emenda 

Substitutiva ao artigo 2º proposto pelo vereador Rogério Simas que apenas foi 

submetido à discussão. Após quebra de protocolo, o Diretor do IFRJ Campus 

Arraial do Cabo, Sr. David Barreto fez uso da tribuna a fim de comentar sobre 

a necessidade da ampliação da estrutura do campus do IFRJ, o que trará 

muitos benefícios a população cabista. Projeto de Lei nº 037/22 promovido 

pelo Chefe do Executivo solicitando autorização para abertura de crédito 

especial; Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 051/22 de autoria do 

Chefe do Executivo  solicitando autorização para cessão de uso a título gratuito 

ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – 
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IFRJ; Aprovado por todos os presentes. Razões de Veto nº 08/22; 

Procuradoria.  Posteriormente, nada mais havendo a tratar, a Presidência 

encerrou a referida sessão, marcando a próxima para o dia sete 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, dois de junho  de dois 

mil e vinte e dois. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                _____________________________ 

Tayron Alvarenga 

Presidente em Exercício 

 

                          

                                 _____________________________ 

      Rogério Simas 

       1º Secretário Ad hoc 

 

 

                                 

                                _____________________________ 

       Ayron Freixo 

   2º Secretário Ad hoc  

 

     

 

 

 

 

 

 

 


