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                                                              Ata  da  Sessão  Ordinária  da Câmara 

   Municipal de Arraial do Cabo,realizada  

                                                              no  dia  trinta  de  junho de  dois  mil e  

                    vinte e dois. 

 

Aos trinta 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 Secretárioi, o Sr. Alexandre Barreto, realizou 

a chamada regimental registrando-se a ausência do edil  Rogério Simas. 

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

conforme segue: Proposições de autoria do Sr. Genival Pacheco: Indicação 

nº 288/22  solicitando a ampliação da coleta sanguínea nos postos de saúde, 

bem como no Hospital Geral; Indicação nº 289/22 pleiteando a criação  do 

programa “Médico do Pescador” na marina dos pescadores; Indicação nº 

290/22 sugerindo a disponibilidade de palestras sobre educação financeira na 

rede municipal de ensino. Proposições encaminhadas pelo Sr. Alexandre 

Barreto: Indicação nº 291/22 solicitando a instalação de semáforo na estrada 

principal de acesso ao município nas proximidades da Vila Industrial; 

Indicaação nº 293/22 pleiteando a criação de auxílio ao pescador a fim de 

subsidiar o valor gasto com combustível nas embarcações de pesca 

artesanal. Indicação nº 292/22 proposta pelo Sr. Mario Sergio requisitando 

atendimento 24h nos postos de saúde das localidades de Figueira e Sabiá. 

Proposições de autoria do Sr. Ayron Freixo: Indicação nº 294/22  pleiteando 

a retirada de entulho em local público, na rua 6 em frente ao lote 11 da 

quadra 34 do loteamento Parque da Figueira; Indicação nº 295/22 sugerindo 

a construção de pontos de ônibus na altura do loteamento Parque da  
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Figueira; Indicação nº 296/22 pleiteando a colocação de postes de 

iluminação nas ruas 02, 03, 05 e 06 no loteamento Parque da Figueira. 

Proposiçõesde autoria da Mesa Diretora: Projeto de Resolução nº 06/22 

que versa sobre o adiamento do recesso legislativo de 2022; Projeto de 

Resolução nº 07/22  que dispõe sobre alteração da Resolução 02/21 que 

regulamenta a concessão de adiantamento para pequenas despesas. 

Razões de Veto encaminhados pelo Chefe do Executivo: nº 011/22 ao 

Projeto de Lei nº 048/22; nº 012/22 ao Projeto de Lei nº 038/22 ; nº 013/22 ao 

Projeto de Lei nº 052/22. Por conseguinte, a Presidência prosseguiu com os 

trabalhos submetendo ao plenário as matérias legislativas que seguem: 

Indicações nº 295 e 296/22; Aprovadas. No ensejo, o Sr. Alexandre avocou 

as Razões de Veto em pauta, requerimento este aprovado pelos presentes. 

Razões de Veto nº 011 e 013/22; Rejeitados por unanimidade. Razões de 

Veto nº 012/22 encaminhado à Procuradoria após consenso entre os pares. 

Indicações 288, 289, 290, 291, 293 e 294/22; Aprovados por unanimidade. 

Projetos de Resolução nº 06 e 07/22; Aprovados por unanimidade. 

Posteriormente, não havendo oradores inscritos para uso da palavra na 

explicação pessoal e nada mais a tratar, a Presidência encerrou a referida 

sessão, marcando a próxima para o dia cinco de julho 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 de junho  de dois mil e 

vinte e dois. 

                                  

                                __________________________ 

Angelo de Macedo 

Presidente 

                                __________________________ 

      Tayron Alvarenga 

       1º Secretáro  
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 ___________________________ 

     Alexandre Barreto 

   2º Secretário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


