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                                                              Ata  da  Sessão  Ordinária  da Câmara 

    Municipal de Arraial do Cabo,realizada  

                                                              no dia vinte e oito de junho de dois mil  

                      e vinte e dois. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 Ad hoc, Sr. 

Genival Pacheco, realizou a chamada regimental registrando-se a ausência 

dos edis Alexandre Barreto e Rogério Simas. Dando continuidade, o 1º 

Secretário procedeu a leitura do expediente do dia conforme segue: 

Proposições de autoria do Sr. Alexandre Barreto: Indicação nº 273/22 

solicitando a distribuição gratuita de máscaras de proteção aos alunos da 

rede pública de ensino; Indicação nº 274/22 sugerindo a realização de 

convênio com clínica de reabilitação em dependência química; Indicação nº 

275/22 solicitando reforma na quadra e no parque localizados na Praça 

Martiniano Teixeira. Proposições de autoria do Sr. Mario Sergio: Indicação nº 

276/22 requisitando a disponibilidade de atendimento odontológico 24h no 

pronto socorro do Hospital Geral; Indicação nº 285/22 requisitando a 

disponibilidade de aulas de jiu-jitsu nos bairros  do Sabiá, Caiçara e 

Pernambuca; Indicação nº 286/22 sugerindo a disponibilidade de aulas de 

zumba nos bairros Sabiá, Caiçara e Pernambuca; Projeto de Decreto nº 

061/22 concedendo a Medalha Arraial do Cabo ao Sr. Leandro da Silva 

Moises. Proposições de autoria do Sr. Ayron Freixo: Indicação nº 277/22 

pleiteando a criação de cargos de instrutores e oficineiros culturais; 

Indicação nº 278/22 solicitando a capina das ruas do loteamento Parque de 
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Figueira; Indicação nº 279/22 pleiteando a colocaação de iluminação de led 

no loteamento Parque de Figueira. Indicação nº 280/22 proposto pelo Sr. 

Juliano Felizardo requisitando de maca para a Escola Sotero de Souza 

localizada no distrito de Pernambuca. Proposições de autoria do Sr. Genival 

Pacheco: Indicação nº 281/22 pleiteando atendimento 24h no posto de 

saúde de Monte Alto; Indicação nº 282/22 requisitando a troca dos 

bebedouros localizado nos píers na marina dos pescadores; Indicação nº 

283/22 sugerindo a disponibilidade de internet gratuita na marina dos 

pescadores; Indicação nº 284/22 indicando o afastamento de pombos com 

aplicação de gel repelente em locais de pouso e abrigo. Projeto de Lei nº 

060/22 promovido pelo Chefe do Executivo alterando a redação do artigo 2º 

da Lei nº 2.412/22 referente a destinação da área denominada Parque 

Público Municipal para a Educação Municipal. Após leitura do expediente, a 

Presidência submeteu à apreciação do plenário, as matérias legislativas que 

seguem: Indicações 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 

284, 285 e 286/22; Aprovados por unanimidade. Projeto de Decreto nº 

061/22; Aprovado por todos os presentes. Comissões. Ordem do dia: Projeto 

de Lei nº 042/22 proposto pelo Chefe do Executivo que dispõe sobre a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023; Aprovado por 

unanimidade em 2º turno. Projeto de Lei nº 060/22; Comissões. Por 

conseguinte, o Sr. Mario Sergio fez uso da apalavra na explicação pessoal a 

fim de solicitar à Prolagos, a contratação imediata de funcionários para maior 

agilidade na execução das obras realizadas nos distritos, o que poderia 

inviabilizar a conclusão da mesma fora do prazo previsto. O Vereador 

também se mostrou indignado com a posição da empresa Salineira, em 

limitar o percurso até o terceiro distrito, impedindo assim o acesso dos 

moradores da localidade de Pernambuca. Finalizando, parabenizou tanto ao 

Prefeito como o Secretário de Assistência Social pela implantação do cartão 

social de transporte, bem como demais programas sociais em andamento. O 

Sr. Ayron, por sua vez, sugeriu encaminhamento de ofício à Prolagos 

solicitando o cronograma de execução da obra a fim de dar ciência à 

população da localidade. Quanto ao desinteresse da Salineira no percurso 
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até Pernambuca, levantou a necessidade de emendar o projeto de lei que 

instituiu o cartão social, determinando o trajeto que a linha deveria percorrer.  

O vereador também parabenizou o Chefe do Executivo e Secretário Wagner 

Lima pelos programas implementados, o que além de ajudar na distribuição 

de renda para população carente, fomentava a economia do município. Na 

oportunidade, a Presidência comunicou a possível instalação de uma nova 

sede dos correios nos distritos com a colaboração do seu Deputado Federal. 

Posteriormente, a palavra foi franqueada à Sr.ª Ana Célia, representando o 

Projeto Animal Arraial do Cabo, a fim de pleitear ações em defesa da causa 

animal, uma vez que não havia nenhum projeto em prol destes, embora o 

assunto fosse discutido ao longo dos anos junto ao governo municipal. 

Comentou sobre as dificuldades que a Associação e colaboradores 

enfrentam no cuidado de cães e gatos e solicitou  aos edis que estes fossem 

solidários a causa, agilizando e aprovando o projeto de lei. Na sequência, o 

Sr. Gustavo Távora representando o Coletivo Arraial, comentou sobre o 

processo para elaboração do projeto de lei e dos caminhos percorridos junto 

aos Secretários de Saúde e Meio Ambiente para debaterem ações 

pertinentes à causa, texto este que tramitava na Prefeitura há um ano. 

Salientou que a Associação dos Animais e o Coletivo Arraial tem feito 

esforços com ações e programas para o bem estar dos animais, embora não 

fosse suficiente. Enfatizou que apesar da promessa de votação para este 

ano, o projeto esbarrou na questão orçamentária, tornando o mesmo inviável, 

segundo o Secretário de Meio Ambiente. No entanto, clamou  a esta casa a 

apreciação da matéria com maior brevidade, uma vez que também se tratava  

de questão relevante para a saúde pública. Posteriormente, nada mais 

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

próxima para o dia trinta 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, vinte e oito de junho  de dois mil e vinte e dois. 
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                              __________________________ 

Angelo de Macedo 

Presidente 

                                __________________________ 

      Tayron Alvarenga 

       1º Secretáro  

   ___________________________ 

     Genival Pacheco 

   2º Secretário Ad Hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


