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Ata da Sessão Solda Câmara Municipal 
De Arraial do Cabo, realizada no dia dez de 
Janeiro de dois mil e dezenove . 

Aos dez dias do mês de janeiro do corrente ano, realizou-se na Câmara Municipal de Arraial 
do Cabo, situada à Avenida Almirante Paulo Moreira s/n°, a Sessão Extraordinária sob a 
Presidência do vereador Clesion da Costa Barreto, que constatando o número legal de 

vereadores presentes, iniciou a referida sessão. A seguir o 1° Secretário, o vereador 

Sppencer Cardoso procedeu a leitura da ata do dia 31 de dezembro de 2018, a qual foi 
votada e aprovada por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o mesmo 

procedeu a leitura do expediente do dia conforme segue : Projeto de Lei n° 01/19, 

promovente Mesa Diretora, que cria estrutura provisória de cargos comissionados da 

Câmara Municipal até o encerramento do Concurso Publico para o provimento de cargos 
efetivos, logo após a presidência apresentou a Composição das Comissões Permanentes e 
suas rotações para o biênio de 2019 e 2020 com as seguintes nomeações : JUSTIÇA E 

REDAÇÃO, presidente, Sppencer Cardoso, membros, Alexandre Barreto e Ayron Freixo; 
FINANÇAS E ORÇAMENTOS, DEFESA DO CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE, 
presidente Luciano Farias Aguiar, membros, Alexandre Barreto e Tom Porto; OBRAS, 

SERVIÇOS PÚBLICOS E ASSUNTOS PATRIMÔNIAIS, presidente Davi Siciliano, membros 

Sppencer Cardoso e Ayron Freixo e SAÚDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, presidente 
Ayron Freixo, membros Davi Siciliano e Alexandre Barreto, logo após a leitura das 

nomeações o edil Davi Siciliano solicita se pode deixar a comissão de SAÚDE, EDUCAÇÃO 
E AÇÃO SOCIAL, para ir para a comissão de FINANÇAS E ORÇAMENTOS, DEFESA DO 

CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE, como segundo membro, que após discussão entre os 
edis optou por não fazer a troca, a seguir a Presidência começa a por em votação as 
comissões, quando o edil Ary Viana pergunta porque não esta fazendo parte de nenhuma 

comissão, após discussão o edil Ary é colocado na comissões de OBRAS, SERVIÇOS 

PUBLICOS E ASSUNTOS PATRIMÔNIAIS, no lugar do edil Ayron Freixo. Em seguida 
Cleyton põe em discussão e votação as Comissões Permanentes, que é aprovada por todos 
o vereadores presentes. Após o edil Cleyton suspende a sessão por cinco minutos para os 

pareceres necessários, após a volta da sessão o edil Alexandre Barreto faz a chamada 
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Regimental, com a presença d% todos os vereadores presentes, exceto o edil Thiago Felix, 

em seguida a Presidência põe em discussão e votação do projeto de Lei n° 01/19, onde é 

aprovado por todos vereadores presentes, em seguida é lido pelo edil Sppencer Cardoso a 

pedido da Presidência o ofício 011/19, de' '7 de janeiro de 2019 do Gabinete do Prefeito, que 

pede em caráter de urgência sessão Extraordinária a ser realizada no dia 15 de janeiro, 

terça-feira, para a apreciação das seguintes matérias : Mensagem 01/19 e Mensagem 

02/19, ate,nciosaménte Renato Martins Viana, Prefeito Municipal, endereçado ao Presidente 
em exercício desta casa Cleyton Barreto, em seguida Cleyton Barreto convoca em plenário 
sessão Extraordinária para o dia 15 de janeiro do corrente ano para tratar das Mensagens 

01/19 e 02/19, as 10 horas da manhã, não havendo mais nada a tratar a Presidência encerra 

a sessão, e para constar, eu, Sppencer Cardoso, 1° Secretário, lavrei a referida ata, que 
após ser lida e votada, será assinada por mim, pela Presidência e pelo 2° Secretário para 

que se produzam seus efeitos legais. Arraial do Cabo, dez de janeiro de dois mil e dezenove 


