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

Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal 
de Arraial do Cabo, realizada no vinte e sete 
de junho de dois mil e dezenove. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do corrente ano, realizou-se ao término 
da Sessão Ordinária, na Câmara Municipal de Arraial do Cabo, situada à 
Avenida Almirante Paulo Moreira s/n°, a Sessão Solene de encerramento dos 
trabalhos do 1° semestre, sob a Presidência do vereador Thiago Félix. Após 
execução do Hino Nacional, a palavra foi franqueada ao vereador Sppencer o 
qual se disse muito satisfeito com os trabalhos realizados, bem como 
parabenizou todos os colegas que lutam em prol da população. O vereador 
William, por sua vez, agradeceu o acolhimento e espaço que a Presidência tem 
lhe dado. Na oportunidade, apelou quanto a mudança do horário das sessões 
a fim de que os munícipes pudessem acompanhar. O edil Ary Vianna se disse 
feliz com o retorno da Presidência a qual tem se mostrado eficiente e justo com 
os demais. O vereador desculpOu-se com os colegas por algo que os tenham 
desagradado. Por conseguinte, o vereador Davi parabenizou a casa pelo 
direcionamento dos trabalhos, bem como o vereador William pela condução da 
CPI da Prolagos. O edil Eliton agradeceu à Deus pelos trabalhos em prol da 
população, salientando que fazia oposição com coerência e responsabilidade. 
Finalizando, a Presidência agradeceu à Deus pelo,retorno a esta, pelo apoio 
dos familiares e da população nas orações. Dàndo continuidade, agradeceu 
também aos funcionários, ao Vice-Presidente pelo direcionamento dos 
trabalhos durante sua ausência, como também aos colegas pelas palavras a 
ele direcionadas. Posteriormente, nada mais havendo a tratar, a Presidência 
encerrou a referida sessão. E para constar, eu Néri Porto Pereira, Oficial de 
Atas, lavrei a referida ata que, após ser lida e votada, será assinada pela Mesa 
Diretora. Arraial do Cabo, quatro de junho de dois mil e dezenofe. 
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