ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO
Avenida Almirate Paulo Moreira s/n° - Centro

Ata da Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Arraial do Cabo, realizada
no dia doze de julho de dois mil e
vinte e dois.

Aos doze dias do mês de julho 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, o Sr. Genival Pacheco
realizou a chamada regimental registrando-se a ausência do vereador
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 305/22 solicitando a instituição do Programa Estadual
de Implementação de Serviços de Bombeiro Militar; Indicação nº 306/22
sugerindo parceria junto ao Governo Federal para disponibilização de mais
cursos técnicos profissionalizantes neste Município; Indicação nº 308/22
pleiteando a realocação da Coordenadoria de Postura para o centro de
Arraial do Cabo; Requerimento nº 07/22 requisitando ao Prefeito, junto ao
Governo do Estado, o aumento do efetivo do Corpo de Bombeiros de Arraial
do Cabo. Indicação nº 307/22 proposto pelo Sr. Julizano Felizardo
pleiteando a implantação de aparelho raio x portátil para atendimento dos
pacientes com dificuldade de locomoção. Indicação nº 309/22 de autoria do
Sr. Mario Sergio sugerindo o deslocamento de um guarda municipal para a
praça Martiniano Teixeira. Indicação nº 310/22 proposta pelo Sr. Genival
Pacheco sugerindo a transformação das áreas das salinas em tanques de
reprodução e criadouros de espécies da laguna de Araruama. Indicação nº
311/22 promovido pelo Sr. Rogério Simas pleiteando o retorno da distribuição
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do Kit Maternidade. Projeto de Lei nº 065/22 proposto pelo Sr. Angelo de
Macedo que dispõe sobre a reformulação da estrutura de cargos
comissionados da Câmara Municipal de Arraial do Cabo. Projeto de Decreto
Legislativo nº 063/22 promovido pela Mesa Diretora submetendo ao Plenário
a análise do Parecer Prévio Contrário

emitido pelo Tribunal de Contas

referente a administração financeira do Poder Executivo de responsabilidade
dos Srs. Wanderson Cardoso de Brito e Luciano Farias de Aguiar no
exercício de 2016. Razões de Veto nº 012/22 de autoria do Chefe do
Executivo

referente ao Projeto de Lei nº 012/22 que

versa sobre a

realização de exames oftalmológicos, bem como distribuição de óculos aos
alunos da rede pública de ensino. Após leitura do expediente, a Presidência
procedeu a leitura do Ato nº 018/22 a fim de dar ciência quanto ao
recebimento do ofício PRS/SSE/CGC 17225/2022 do TCE/RJ referente ao
processo 211.581-6/2017, sobre as contas do Chefe do Poder Executivo de
Arraial do Cabo no exercício de 2016. Dando continuidade, submeteu à
apreciação do plenário as matérias legislativas que seguem: Indicações nº
305, 306, 307, 308, 309, 310 e 311/22; Aprovados. Requerimento nº 07/22;
Aprovado por todos os presentes. Requerimento verbal proposto pelo Sr.
Cleyton Barreto solicitando apreciação do Projeto de Lei nº 065/22. Projeto
de Lei nº 065/22; Aprovado por unanimidade. Razões de Veto nº 063/22;
Aprovado pelos presentes. Projeto de Decreto nº 063/22; Comissão de
Finanças e Orçamento. Por conseguinte, o Sr. Mario Sergio advertiu o
Secretário de Obras quanto a possibilidade de acidentes na quadra de
esportes localizada no distrito de Figueira, uma vez que as telas
encontravam-se

soltas.

Solicitou

que

a

empresa

responsável

pela

manutenção fosse notificada. 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 será assinado pela mesa Diretora para
que se produzam seus efeitos legais. Arraial do Cabo, doze de julho de dois
mil e vinte e dois.
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