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                                                       Ata  da   Sessão  Ordinária   da   Câmara 

                                                    Municipal  de  Arraial  do Cabo, realizada  

                                                       no  dia sete de junho de dois mil e vinte e 

                                                       dois. 

                                                 

Aos sete 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 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. Para discutir fez uso da palavra o vereador Rogério 

Simas, o qual propôs requerimento para  reabertura de discussão do Projeto 

de Lei nº 054/22, uma vez que a Emenda anexo à matéria não havia sido 

votada. Após aprovação do requerimento em questão, a Presidência submeteu 

à votação a Emenda Substitutiva ao artigo 2º de autoria do Sr. Rogério Simas 

propondo a seguinte redação: Os custos para implementação e construção das 

instalações físicas necessárias ao desenvolvimento do ensino, com obras, 

adaptações, reformas e manutenção correrão por dotação orçamentária dos 

recursos da educação, conforme previsto no artigo 70 (setenta) inciso II (dois) 

da Lei nº 9.394/96. Sem que houvesse discussão, a referida Emenda foi 

aprovada por todos os presentes e posteriormente, o Projeto de Lei nº 054/22. 

Por conseguinte, a ata foi submetida a votação sendo aprovada por 

unanimidade. O 2º Secretário, Sr. Alexandre Barreto, realizou posteriormente 

a chamada regimental registrando-se a presença de todos os edis. Dando 

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

segue: Proposições de autoria do Sr. Tayron Alvarenga: Moção de aplausos 

nº 028/22 ao Sr. Noel Junio Silva dos Santos; Indicação nº 234/22 solicitando 

ao prefeito a instalação de uma quadra exclusiva para a prática de basquete 

no município. Proposições apresentadas pelo Sr. Genival Pacheco: Indicação 

nº 235/22 solicitando iluminação na RJ 102, no trecho entre os bairros Novo 
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Arraial e Caiçara; Indicação nº 241/22 pleiteando a implementação de um 

núcleo de atendimento especializado  em pessoas com deficiência física; 

Requerimento nº 05/22 requisitando informações referente a arrecadação do 

estacionamento da IDAC. Proposição de autoria do Sr. Angelo de Macedo: 

Indicação nº 236/22 requisitando a colocação de redutores de velocidade e 

faixa de pedestre  na esquina, bem como defronte a Escola Ágape. Proposição 

de autoria do Sr. Mario Sergio: Indicação nº 237/22 pleiteando a permanência 

de fisioterapeutas em todos os postos de saúde do município para atendimento 

em domicílio. Proposição encaminhada pelo Sr. Ayron: Indicação nº 238/22 

solicitando a cessão de área e/ou construção de sede para a APAE. 

Proposições encaminhadas pelo Sr. Alexandre Barreto: Indicação nº 239/22 

sugerindo  a viabilização de taxa única de iluminação pública a todos os 

moradores; Indicação nº 240/22 requisitando a construção de alojamento na 

Rebeche destinado aos motoristas de ônibus turístico. Proposição promovida 

pelo vereador Juliano: Indicação nº 242/22 pleiteando a realização de 

campanha para ampliação de medidas de acessibilidade em todos os 

estabelecimentos comerciais; Indicação nº 243/22 manifestando interesse na 

criação de um programa de prevenção a obesidade para jovens e crianças  da 

rede municipal de ensino; Indicação nº 244/22 solicitando a disponibilização 

de veículo a Subsecretaria de Cultura para mobilidade dos artesãos residentes 

dos distritos. Proposição encaminhada pelo Chefe do Executivo: Projeto de 

Lei nº 056/22 dispondo sobre alteração do artigo 1º (primeiro) da Lei nº 

2.363/21 que trata do reajuste do percentual sobre o salário base da educação 

da rede pública municipal. Na sequência, a Presidência deu ciência aos 

presentes quanto a nova data para a realização da audiência pública, em 

referência ao Projeto de Lei nº 042/22, a ser realizada no próximo dia 14 às 

14h no Plenário da Câmara Municipal. Dando continuidade, submeteu à 

apreciação as matérias legislativas que seguem: Moção 028/22; Aprovada. 

Indicações 234, 235, 236, 237, 238 239, 240, 241, 242, 243 e 244/22; 

Aprovadas por unanimidade, observando-se que o edil Rogério foi coautor da 

Indicação nº 238. Requerimento nº 05/22; Aprovado por unanimidade. Ordem 

do dia: Projeto de Lei nº 048/22 proposto pelo Sr. Ayron Freixo  que trata da 
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implantação de vagas de estacionamento preferencial reservadas às pessoas 

com transtorno do espectro Autista; Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 

nº 050/22 de autoria do Chefe do Executivo revogando expressamente a Lei 

Municipal nº 1.405/97. Projeto de Lei nº 056/22; Comissões. Por conseguinte, 

o edil Mario Sergio fez uso da palavra na explicação pessoal a fim de informar 

a população sua intenção em oficializar a Prolagos para que a referida 

empresa esclarecesse diversas dúvidas dos consumidores. Enfatizou ainda 

que reivindicaria, junto ao Secretário de Obras,  a implantação de uma quadra 

esportiva na   praça recém construída no bairro Caiçara. Nada mais havendo 

a tratar, a Presidência encerrou a referida sessão, marcando a próxima para o 

dia nove 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, sete 

de junho  de dois mil e vinte e dois. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                _____________________________ 

Angelo de Macedo 

Presidente  

 

                               _____________________________ 

      Tayron Alvarenga 

       1º Secretário  

 

                               _____________________________ 

       Alexandre Barreto 

      2º Secretário  
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