
  

 

 

Ata da Centésima Décima Sessão Ordinária 

do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 

04(quatro) de maio do ano de 2017(dois mil 

e dezessete)---------------------------------------------. 

                                              Às dezoito horas do dia 04(quatro) de maio do ano 

de 2017(dois mil e dezessete) sob a Presidência em exercício do Vereador Luis 

Geraldo Simas de Azevedo e com a ocupação “ad hoc” da Primeira Secretaria 

pela Vereadora Alexandra dos Santos Codeço reuniu-se Ordinariamente a 

Câmara Municipal de Cabo Frio. Além desses, responderam a chamada 

regimental os seguintes Vereadores: Edilan Ferreira Rodrigues, Leticia dos 

Santos Jotta, Luis Geraldo Simas de Azevedo, Miguel Fornaciari Alencar, 

Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva, 

Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio Oliveira e Vinícius Correa. Havendo 

número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão 

em nome de Deus. A seguir, o Senhor Presidente após o cumprimento do rito 

regimental solicitou ao Senhor Primeiro Secretário a leitura do Expediente que 

constou do seguinte: Entrega do Diploma de Moção de Aplausos - Autor: 

Vereador Miguel Fornaciari Alencar - Outorgado: A Senhorita Juliana Gorito; 

TRIBUNA LIVRE -RESOLUÇÃO Nº 442, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1995 - 

OFICIO Nº 06/2017 - MOVIMENTO MÃES CORAGEM REPRESENTANTE – 

RAQUEL DOS SANTOS RICARDO SIMAS – LIDER DO GRUPO; EM 

CONFORMIDADECOM O ARTIGO 71, ITEM 1 DO REGIMENTO INTERNO: 

LEITURA E APRECIAÇÃO DAATADODIA 02/05/2017. PROJETO DE LEI N° 

087/2017 – VEREADORA  ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, 

ASSUNTO: Dispõe  sobre  criação  da  Clínica  Escola  do  Autista  no  

município,  e  dá outras providências; REQUERIMENTO Nº 044/2017– 

VEREADOR OSÉIAS RODRIGUES COUTO, ASSUNTO: Requer  cópia  

integral  do  Processo  nº 2.347/2014,  firmado  com  a  Empresa Oceânica 

Construções LTDA; REQUERIMENTO Nº 066/2017 – VEREADOR VINICIUS 

CAETANO CORRÊA & OUTROS ASSUNTO: Requer ao Ilmo.  Dr. Roberto 

Barroso Pillar, Secretário Municipal de Saúde, o retorno do atendimento público 

para emissão do Cartão Nacional do SUS no 2º Distrito –Tamoios; 

INDICAÇÃO Nº 147/2017 – VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, 

ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito reparos na iluminação e nas vias da 

Estrada do Trimumum, em Botafogo, 2º Distrito de Tamoios; INDICAÇÃO Nº 

148/2017 - VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: Solicita 

ao Exmo. Sr. Prefeito a construção de Praça de Esporte e Lazer junto ao 

campo de futebol na Estrada do Trimumum, no bairro de Botafogo, 2º Distrito 

de Tamoios; INDICAÇÃO Nº 152/2017 – VEREADOR SILVIO DAVID PIO 
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OLIVEIRA, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito pavimentação das ruas 

do bairro Maria Joaquina; INDICAÇÃO Nº 153/2017 – VEREADOR 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a 

padronização e pintura de todos os quebra – molas que se encontram no 

município; INDICAÇÃO Nº 154/2017 – VEREADOR SILVIO DAVID PIO 

OLIVEIRA, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a reforma geral das 

Praças do bairro Maria Joaquina e Alto da Rasa; INDICAÇÃO Nº 155/2017 – 

VEREADOR JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, ASSUNTO: Solicita ao Exmo.  

Sr. Prefeito a construção de uma Unidade Turística, e centro de informações no 

bairro da Gamboa; INDICAÇÃO Nº 158/2017 – VEREADORA LETICIA DOS 

SANTOS JOTTA, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr.   Prefeito   a   

reestruturação   do   Centro Municipal   de Alimentação e Nutrição. Terminado 

a leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna Livre para a 

representante do Movimento Mais Coragem, Senhora Raquel dos Santos 

Ricardo Simas, que discorreu sobre a luta em prol da causa do autismo, 

destacando que o movimento era composto por um grupo de mães que se 

reuniam com objetivo de buscar apoio e garantir os direitos de seus filhos. 

Disse que, algumas das crianças eram atendidas pela APAE, mas, que havia 

ainda muito a ser feito, como a capacitação de pessoas para o tratamento. 

Conclamou a todos que voltassem os olhos para aquelas crianças e observou 

que a união de todos era muito importante na luta daquela causa. Agradeceu a 

Vereadora Alexandra Codeço que também se empenhava naquela causa. 

Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, o senhor 

presidente franqueou a Tribuna para a Vereadora Alexandra Codeço, que 

inicialmente saudou a todos. Em seguida, agradeceu a presença de dois 

altistas na Assistência. Prosseguindo, afirmou que seu Projeto de Lei, dispondo 

sobre a criação de uma Clínica Escola para autistas no município, era 

imprescindível para que houvesse um lugar específico onde tais crianças 

pudessem ser acolhidas. Em virtude de tumulto na Assistência, o senhor 

presidente suspendeu a Sessão por cinco minutos. Após, o senhor presidente 

interino, Luis Geraldo Simas de Azevedo, solicitou que a Vereadora Alexandra 

Codeço, retornasse à Tribuna para dar continuidade ao seu discurso. À 

Tribuna, a Vereadora discorreu sobre a importância da aprovação de sua 

proposição, em decorrência de que assim, os autistas receberiam tratamento 

para que pudessem frequentar também o ensino regular com treinamento 

específico, porém, caso não conseguissem, continuariam a frequentar a Clínica 

Escola. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, 

ocupou a Tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que inicialmente saudou a 

todos. Em seguida, manifestou seu apoio à causa do autista. Após, disse que 

retiraria o Requerimento 066, relacionado ao cartão do SUS, enfatizando que 

juntos os vereadores levantariam a questão ao Secretário de Saúde e caso não 

conseguissem regularizar a situação do povo de Tamoios, retornariam à Casa 

com o citado Requerimento. Disse ainda, que uma Emenda que tratava sobre a 

questão do estacionamento, apresentada pela oposição, não estava sendo 



apreciada, assim, solicitava à presidência da Câmara que tomasse as devidas 

providências. Continuando, disse que naquela Sessão seria aprovada a criação 

da Comissão de Educação, ressaltando que a mesma era fundamental, uma 

vez que trataria de questões de extrema importância naquela área. Disse que, 

no dia seguinte protocolaria documento solicitando que o senhor prefeito que 

procedesse um processo seletivo para todos os profissionais da educação e 

que também naquele quesito a Comissão de Educação poderia atuar. 

Prosseguindo, observou que enviara ofício ao Secretário de Fazenda, Clésio 

Guimarães, no sentido de notificar o mesmo sobre os acordos firmados entre o 

prefeito e profissionais da educação. Reiterou, que a Comissão de Educação 

poderia ajudar em diversas questões. A seguir, disse que com relação a sua 

posição a favor da continuação do Ensino Médio no município, a questão era 

prioritária, ao contrário da recomendação do Ministério Público quanto a acabar 

com o nepotismo em Cabo Frio. Observou, que caso a questão passasse pelo 

crivo popular, estava certo de que o povo votaria a favor da recomendação do 

Ministério Público para extirpar o nepotismo do município. E mais, frisou que 

ouvir a voz do povo era fundamental. Reiterou, que se tivesse que escolher 

entre milhares de crianças e jovens e um Secretário, escolheria sempre os 

milhares de crianças e teria posicionamento diferenciado entre as duas opções. 

Disse que, fora dito à Tribuna sobre desrespeito, politicagem e ataques 

pessoais e que em nenhum momento tivera a intenção de desrespeitar 

ninguém. Afirmou que, desrespeito e politicagem, configuravam-se quando 

eram gastos quinze milhões na coleta de lixo que na verdade não era coletado, 

nas crianças sem merenda, funcionário sem receber pagamento e sendo 

exonerado. Em seguida, discorreu sobre Proposição de sua autoria, dispondo 

sobre reparos na iluminação e nas vias da Estrada do Trimumum, em 

Botafogo, no Segundo Distrito. Ao final, disse que estava certo de que os 

Nobres Pares seriam unânimes na aprovação da Comissão de Educação, no 

que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora Letícia Jotta, 

que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que executando o 

mandato que se propusera a fazer, em visita ao CEMAN (Centro Municipal de 

Alimentação e Nutrição), que atendia pessoas com transtornos alimentares, 

tomara conhecimento de que o prédio onde funcionava aquela instituição não 

era adequado, por ser de dois andares, assim, muitos usuários não 

conseguiam acessar o local, além de ser longe do ponto de ônibus, o que 

dificultava o acesso das pessoas com obesidade. Disse, que faltava também 

um psicólogo para atender no acompanhamento dos pacientes que retornavam 

àquele centro. Com isso, solicitava que providências fossem tomadas. 

Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Não havendo mais 

oradores inscritos para o uso da Tribuna, o Senhor Presidente conduziu os 

trabalhos para a Ordem do Dia. Nesta etapa, foi aprovado o Requerimento de 

Urgência nº 072/2017 ao Projeto de Resolução nº 049/2017. Foi retirado o 

Projeto de Lei nº 080/2017 – Prefeito Municipal de Cabo Frio. Foi encaminhado 

para a Comissão de Constituição e Justiça o Projeto de Lei nº 087/2017. Foram 



retirados os Requerimentos nsº 044 e 066/2017 pelos autores. Foram 

aprovadas as Indicações nsº 147, 148, 152, 153, 154, 155 e 158/2017. 

Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna para a 

Explicação Pessoal. Não havendo oradores para o uso da Tribuna em 

Explicação Pessoal, o Senhor Presidente encerrou a presente Sessão em 

nome de Deus, marcando Sessão Extraordinária para dentro de quinze 

minutos. E para constar, mandou que se lavrasse a presente Ata, que depois 

de lida, submetida a apreciação Plenária, Aprovada, será assinada para que 

produza seus efeitos legais. 

 

 

 

 

 

 

 

Ata da Décima Primeira Sessão 

Extraordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Câmara Municipal de Cabo 

Frio, realizada no     dia     04(quatro) de 

maio do ano de 2017(dois mil e dezessete). - 

                                     Às dezenove horas do dia 4(quatro) de maio do ano de 

2017(dois mil e dezessete) sob a Presidência em exercício do Vereador Luis 

Geraldo Simas de Azevedo e com a ocupação da Primeira “ad hoc” da Primeira 

Secretaria pela Vereadora Alexandra dos Santos Codeço, reuniu-se 

Extraordinariamente a Câmara Municipal de Cabo Frio. Além desses, 

responderam a chamada regimental os seguintes Vereadores: Adeir Novaes, 

Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Aarão Quintas Moreira, Leticia dos 

Santos Jotta, Miguel Fornaciari Alencar, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo 

Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio Oliveira e Vinícius 

Correa. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente Sessão em nome de Deus. A seguir, foi aprovado Parecer Favorável 

em Conjunto das Comissões Técnicas ao seguinte Projeto: Projeto de 

Resolução nº 049/2017. Nada mais havendo a tratar, Senhor Presidente 

encerrou a presente Sessão em nome de Deus. E para constar, mandou que 

se lavrasse a presente Ata, que depois de lida, submetida à Apreciação 

Plenária, Aprovada, será assinada para que produza seus efeitos legais. 

 

 


