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

Ata

da

Sessão Extraordinária da

Câmara Municipal de Arraial do Cabo,
realizada no dia vinte e oito de julho de
dois mil e vinte e dois.

Aos vinte e oito dias do mês de julho do corrente ano, realizou-se, às 14h na
Câmara Municipal de Arraial do Cabo, situada à Avenida Almirante Paulo
Moreira s/n°, a Sessão Extraordinária, sob a Presidência do vereador Angelo
de Macedo, que constatando o número legal de vereadores presentes, iniciou
a referida sessão convocada pelo Chefe do Executivo através da Mensagem
Executiva nº 033/22. Na sequência, a Presidência prestou condolência aos
familiares do ex vereador Geraldino Neves e concedeu um minuto de silêncio
em virtude do seu falecimento. Posteriormente, o 1º Secretário Ad Hoc, o
Vereador Ayron Freixo, procedeu a leitura da ata da sessão anterior a qual foi
aprovada sem ressalvas. Dando continuidade, procedeu a leitura do
expediente do dia conforme segue: Projeto de Lei nº 067/22 de autoria do
Chefe do Poder Executivo instituindo o Dia Municipal da Poesia. O 2º
Secretário, por sua vez, realizou a chamada regimental registrando-se a
ausência dos edis Cleyton Barreto, Mário Sérgio e Tayron Alvarenga.
Posteriormente, a Presidência submeteu à votação o Projeto de Lei nº
067/22 que, sem discussão, foi aprovado por todos os presentes. Nada mais
havendo a tratar, a Presidência encerrou a referida sessão, marcando a
próxima para o dia dois de agosto 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, vinte e oito de julho de dois mil e vinte e dois.
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