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                                                              Ata  da  Sessão  Ordinária  da Câmara 

  Municipal de Arraial do Cabo, realizada  

                                                             no  dia  cinco de  julho  de  dois  mil   e  

                  vinte e dois. 

 

Aos cinco dias do mês de julho do corrente ano, realizou-se, às 11h20m 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, o Sr. Alexandre Barreto, realizou 

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. Angelo de Macedo: Moção 

de Aplausos nº 032/22 proposto pelo Sr. Angelo de Macedo concedendo 

honraria ao Sr. Robson Fébulo dos Santos; Projeto de Decreto nº 062/22  

concedendo a Medalha Arraial do Cabo ao Sr. José Carlos Fernandes 

Torres. Indicação nº 297/22 promovida pelo Sr. Genival Pacheco pleiteando 

a concessão de barracas em eventos para ambulantes e comerciantes 

licenciados no município. Indicação nº 298/22 proposto pelo Sr. Tayron 

Alvarenga requisitando a limpeza diária da Travessa Manoel Ferreira de 

Souza. Indicação nº 299/22 promovido pelo Sr. Mario Sergio  sugerindo a 

realização de palestras com o tema Injúria Racial nas escolas da rede pública 

municipal. Proposições apresentadas pelo edil Alexandre Barreto: Indicação 

nº 0300/22 solicitando a ampliação do número de contemplados pelo 

programa Gira Renda Cabista; Projeto de Lei nº 061/22 que torna de 

utilidade pública municipal o Instituto Brazilian Coast Esporte de Inclusão. 

Requerimento nº 06/22 proposto pelo Sr. Ayron Freixo  requisitando ao 

Chefe do Executivo que encaminhasse ofício ao Governador do Rio de 
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Janeiro pleiteando o retorno do caminhão de combate a incêndio e resgate, 

ambulância e helicóptero aos fins de semana e feriados. Na sequência, a 

Presidência prosseguiu com os trabalhos submetendo à apreciação do 

plenário as matérias legislativas que seguem: Moção nº 032/22; Aprovado. 

Indicações nº 297, 298, 299 e 0300/22; Aprovadas. Requerimento verbal do 

edil Alexandre solicitando apreciação do Projeto de Lei nº 061/22; Aprovado. 

Projeto de Lei nº 061/22; Aprovado por unanimidade. No ensejo, o Sr. 

Alexandre  se disse honrado em poder conceder o título de utilidade pública 

ao Instituto e solicitou à Presidência que esta abrisse precedente para que o  

representante do Instituto comentasse sobre as atividades realizadas. Após 

deliberação da Presidência, o Sr. Nikolas Faria, representante do Instituto 

Brazilian Coast, agradeceu pelo reconhecimento, além de comentar sobre a 

importância da atividade esportiva  na vida de jovens. Projeto de Decreto nº 

062/22; Aprovado por todos os presentes. Ordem do dia: Projeto de Lei nº 

060/22 proposto pelo Chefe do Executivo  que trata da alteração  ao artigo 2º 

da Lei nº 2.412/22 referente  a cessão do Parque Público Municipal para a 

área de educação pública municipal; Aprovado 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 sete 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, cinco de julho  de dois mil e 

vinte e dois. 

                                  

                                __________________________ 

Angelo de Macedo 

Presidente 

                                __________________________ 

      Tayron Alvarenga 

       1º Secretáro  
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 ___________________________ 

     Alexandre Barreto 

   2º Secretário  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


