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                                                       Ata  da   Sessão  Ordinária   da   Câmara 

                                                    Municipal  de  Arraial  do Cabo, realizada  

                                                       no  dia nove de junho de dois mil e vinte e 

                                                       dois. 

                                                 

Aos nove dias do mês de junho do corrente ano, realizou-se, às 12h19m 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, desculpando-se pelo atraso que ocorreu devido a falha técnica 

na transmissão online.  A seguir, o 1º Secretário, o vereador Tayron Alvarenga 

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

A chamada regimental foi realizada na sequência pelo 2º Secretário, Sr. 

Alexandre Barreto, registrando-se a ausência do vereador Genival Pacheco. 

Dando continuidade aos trabalhos, o 1º Secretário procedeu a leitura do 

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

Indicação nº 245/22 sugerindo a atividade de hidroterapia para idosos e 

pessoas com necessidades especiais; Indicação nº 246/22 sugerindo a 

inclusão no calendário de eventos da rede municipal de ensino a cultura e 

história africana; Indicação nº 249/22 solicitando a construção  de um ponto 

de ônibus em frente aos condomínios Lagoa Azul e Summer Beach; Indicação 

nº 250/22 pleiteando a criação da Superintendência das Pessoas com 

Deficiência. Proposição de autoria do Sr. Mario Sergio: Indicação nº 247/22 

solicitando a colocação de lâmpadas led no bairro Pontal. Proposição 

encaminhada pelo Sr. Juliano Felizardo: Indicação nº 248/22 pleiteando a 

criação de um espaço recreativo infantil na Praia Grande. Proposição de 

autoria do Sr. Alexandre Barreto: Indicação nº 251/22  sugerindo o fechamento 

de uma das vias da orla da Praia Grande aos domingos para recreação. Por 

conseguinte, a Presidência  procedeu a leitura do Ato nº 016/22 que trata do 

período de nomeação e exoneração dos cargos em comissão desta Casa de 
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Leis. A seguir, submeteu à apreciação as matérias legislativas que seguem: 

Indicações 245, 246, 247, 248, 249, 250 e 251/22; Aprovado por unanimidade. 

Requerimento verbal proposto pelo Sr. Ayron avocando o Projeto de Lei nº 

056/22; Aprovado. Projeto de Lei nº 056/22 proposto pelo Chefe do Executivo 

dispondo sobre alteração ao artigo 1º da Lei nº 2.363/21 referente ao reajuste 

sobre o salário base dos profissionais da educação básica do Município de 

Arraial do Cabo; Aprovado por unanimidade. Ordem do dia: Projeto de 

Emenda nº 02/22 proposto pelo edil Tayron e demais Vereadores  dando nova 

redação ao inciso I do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal. O referido Projeto 

sofreu uma Emenda Substitutiva do Sr. Rogério propondo a seguinte redação: 

Compete ao Município, suplementarmente, instituir, conforme Lei, Guarda 

Municipal Especializada, que faça uso de armas destinadas a: Proteger seus 

bens, serviços e instalações; organizar, dirigir e fiscalizar o tráfego de veículos 

em seu território; zelar pela segurança da população. A referida Emenda foi 

submetida à votação sendo aprovada por todos os presentes, assim como o 

Projeto de Lei aprovado em 1º turno.  Posteriormente, nada mais havendo a 

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

dia quatorze 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, 

nove  de junho  de dois mil e vinte e dois. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                _____________________________ 

Angelo de Macedo 

Presidente  

 

                          

                                 _____________________________ 

      Tayron Alvarenga 

       1º Secretário  
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                              _____________________________ 

       Alexandre Barreto 

      2º Secretário  

 

     

 

 

 

 

 

 

 


