
  

 

Ata da Centésima Décima Terceira Sessão 

Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada 

no dia18(dezoito) de maio do ano de 

2017(dois mil e dezessete)------------------------- 

                                              Às dezoito horas do dia 18(dezoito) de maio do 

ano de 2017(dois mil e dezessete), sob a Presidência do Vereador Achiles 

Almeida Barreto Neto, e com a ocupação da Primeira Secretaria pelo Vereador 

Luis Geraldo Simas de Azevedo reuniu-se Ordinariamente a Câmara Municipal 

de Cabo Frio. Além desses, responderam a chamada regimental os seguintes 

Vereadores: Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Aarão Quintas Moreira, 

Jefferson Vidal Pinheiro, Leticia dos Santos Jotta, Miguel Fornaciari Alencar, 

Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Vagne Azevedo Somão, 

Vanderlei Rodrigues Bento 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: 

EM CONFORMIDADE COM O ART. 71. ITEM 1 DO REGIMENTO INTERNO: 

LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA DO DIA 16/05/2017. PROJETO DE LEI Nº 

096/2017 - VEREADORA LETICIA DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: Dispõe 

sobre instituir uma Semana de Prevenção e Orientação da Gravidez na 

Adolescência; EMENDA ADITIVA Nº 012/2017 – VEREADOR VAGNE 

AZEVEDO SIMÃO, ASSUNTO:  Dispõe sobre Emenda Aditiva  ao Projeto  de 

Resolução  nº  012/2017  que “Cria  a Comissão Especial de Meio Ambiente e 

dá outras providências”; EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2017 – VEREADOR 

VAGNE AZEVEDO SIMÃO, ASSUNTO: Dispõe  sobre Emenda Substitutiva  

ao Projeto  de Lei  nº 074/2017,  que “Dispõe sobre  a  obrigatoriedade  do  

fornecimento  do  prontuário  de  atendimento  médico  na  forma  que 

menciona e da outras providências”; INDICAÇÃO Nº169/2017 – VEREADOR 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: Solicita  ao Exmo. Sr. Prefeito  

a  nomeação  do  GEX (Grupo  Executivo),  para captação de investidores nos 

termos da Lei Municipal nº 2.880/2017 (Lei do Incentivo Fiscal.); INDICAÇÃO 

Nº170/2017 – VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: 

Solicita  ao Exmo. Sr. Prefeito  a  urbanização,  arruamento  e  infraestrutura da  

área destinada ao Condomínio Industrial,  conforme  determina  o  artigo  3º  da 

Lei Municipal n.º 2742/2016; INDICAÇÃO Nº173/2017 – VEREADOR 

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

providências quanto ao acumulo de lixo nas ruas da comunidade do bairro 

Muruba; INDICAÇÃO Nº174/2017 – VEREADORJEFFERSON VIDAL 

PINHEIRO, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a construção do Posto 

de Saúde na Praia do Siqueira. Terminado a leitura do Expediente, o Senhor 

 

Estado do Rio de Janeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 



Presidente franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna 

como primeira oradora inscrita a Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente 

saudou a todos. Em seguida, discorreu sobre o dia da violência sexual infantil, 

destacando que muitas vezes o abuso começava dentro da própria casa e 

faltava orientação. Disse ainda, que havia estudo que confirmava que cerca de 

um milhão de jovens entre quinze e dezesseis anos, sofriam abuso no Brasil. 

Disse, que por cerca de seis anos trabalhara no Hospital da Mulher e era muito 

comum a entrada de meninas entre doze a quinze anos de idade, para dar a 

luz. Assim, entrava com Projeto dispondo sobre a semana de prevenção e 

orientação da Gravidez na adolescência. Agradeceu a atenção de todos, no 

que encerrou sua fala. Em seguida, ocupou a Tribuna o Vereador Vanderlei 

Bento, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, comentou sobre o 

parecer contrário ao seu Projeto criando o diário oficial eletrônico, destacando 

que o mesmo pretendia dar transparência aos Atos do Executivo Municipal. 

Continuando, comentou sobre matéria de jornal local, cujo título era: “A Caixa 

Preta do Diário Oficial”, enfatizando que a matéria frisava que apenas uma 

pequena parte do jornal com as publicações do governo municipal era 

repassada para os locais de venda, o que caracterizava a falta de respeito para 

com o cidadão. Disse que, o governo municipal renunciava a chance de fazer 

um mandato transparente. Em seguida, conclamou aos Nobres Pares para 

repensarem a questão sobre Diário oficial eletrônico. Continuando, observou 

que havia cobrança indevida na conta de áuga e que havia súmula que proibia 

tal prática, assim, entraria com representação no Ministério Público solicitando 

investigação. Disse ainda, que também o corte da água nas vésperas de 

feriado e finais de samana deveria ser revisto. Sugeriu que, fosse realizada 

Audiência Pública, para que tais questões fossem discutidas, no que encerrou 

sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que 

inicialmente saudou a todos. Em seguida, ofereceu apoio ao discurso do 

Vereador Vanderlei Bento, com relação a criação do Diário Oficial Eletrônico e 

com a Emenda do Vereador Vinícius Corrêa. Disse que, havia maneira de 

realizar aquele projeto sem que nenhum custo fosse gerado para o erário 

público. A seguir, sublinhou que o pais passava por um momento difícil, onde o 

presidente era ilegítimo e que a solução seria eleições diretas. Continuando, 

falou sobre a arrecadação própria do município e a necessidade do governo se 

movimentar naquele sentido, enfatizando que a lei criando o Condomínio 

Industrial já existia em Cabo Frio, fora promulgada no ano em curso e somente 

o prefeito poderia dar continuidade àquele projeto. Assim, era de extrema 

necessidade que fosse urbanizada a área destinada ao condomínio e criada 

uma Comissão para dar sequência àquele programa. Disse ainda que, havia a 

possibilidade de salvar o municipio e que as leis deveriam ser efetivadas. 

Continuando, disse que a Comissão dos Servidores Municipais, o SEPE e a 

Secretaria de Educação, participaram de audiência junto a  Juiza Dra. Sheila 

Draxler e houvera sentença favorável à convocação dos concursados de 2009. 

Observou, que a Câmara fora citada na sentença por ter se comprometido e 



apoiado aquela causa, com isso, considerava aquela, uma vitória da Casa 

legislativa, mas, sobretudo uma vitória da Educação, do povo de cabo frio do 

sindicato e de todos os que queriam que a justiça fosse feita. 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 Parecer Contrário da 

Comissão de Constituição e Justiça nos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 

005/2017 e 040/2016. Foram encaminhados para a Comissão de Constituição 

e Justiça os seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 096/2017, Emenda Aditiva nº 

012 e Emenda Substitutiva nº01/2017. Foram aprovadas as Indicações nsº 

169, 170, 173  e 174/2017. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

franqueou a Tribuna para a Explicação Pessoal. Ocupou a Tribuna em 

Explicação Pessoal o Vereador Miguel Fornaciari Alencar, que inicialmente 

saudou a todos. A seguir, comentou sobre liminar expedida pela Dra. Sheila 

Draxler, proibindo a Secretaria de Mobilidade Urbana de fiscalizar o transporte 

de pessoas por automóveis, vans e similares, o que na verdade viabilizava a 

liberação do Huber na cidade. Afirmou que, no prazo de quinze dias o 

município iria recorrer, no sentido de derrubar aquela liminar, visto que, não 

havia ninguém contra o aplicativo Huber, mas, que todos queriam a 

regulamentação para que houvesse arrecadação de impostos. Disse também 

que, cabia ao município regulamentar a Matéria, assim, conclamava os Nobres 

Pares para que fosse realizada Audiência Pública, onde pudessem ser ouvidos 

todos os segmentos sociais e que até mesmo os responsáveis pelo aplicativo 

fossem ouvidos. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. 

Após, o senhor presidente disse que a discussão acerca da regulamentação do 

Huber era de extrema importância, porque implicava na arrecadação de 

impostos e a Casa estaria a disposição. Após, fez uso da Tribuna o Vereador 

Oséias Rodrigues Couto, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, 

comentou sobre reunião ocorrida no Distrito de Tamoios, onde estiveram 

presente a presidente da Secretaria de Segurança Pública Sra. Patrícia 

Cardinot, Polícia Civil e representantes do Banco do Brasil e onde foram 

discutidas questões relacionadas à segurança do Segundo Distrito. Disse que, 

tomara conhecimento que o Banco do Brasil não fora instalado no Segundo 

Distrito, em virtude da falta de segurança. Reiterou ainda, que o Banco Itaú, 

instalado em Tamoios, já fora vítima de duas explosões. Disse, que sempre 

defendia a municipalização da Rodovia Amaral Peixoto, já que a mesma era 

uma via de passagem e que a municipalização possibilitaria que o município 

pudesse fazer melhorias na mesma. E mais, afirmou que com a 

municipalização poderia haver até mesmo contenções na entrada e saída do 

local. Observou, que foram discutidas na citada reunião, questões ligadas a 

violência contra crianças e adolescentes, cujos índices são alarmantes no 

Segundo Distrito. Adiante, afirmou que desde o inicio do seu mandato vinha 

falado sobre a possibilidade de serem criados mais empregos e mais renda 

para o município. Disse que, na atualidade todos tinham o mesmo discurso de 



aumentar a arrecadação de Cabo Frio, para honrar a folha de pagamento da 

prefeitura. Disse que, defendia a possibilidade de que o condomínio industrial 

fosse implantado próximo à Rodovia Amaral Peixoto e que estivera 

conversando com um colega de Macaé, que se propusera a utilizar a Tribuna 

para falar sobre o tema e mais, que o mesmo observou que nos dia 20 a 23 de 

junho haveria a maior feira of shore do Brasil, onde cidades de todo o Brasil 

estariam representadas, assim, sugeria que também Cabo Frio tivesse lá um 

stander. Disse, que estava confiante para que Cabo Frio voltasse aos bons 

tempos, no que encerrou sua fala. A seguir, o senhor presidente solicitou que 

Primeiro Secretário ocupasse a presidência, para que ele pudesse fazer uso da 

Tribuna. À Tribuna o Vereador Achilles Barreto inicialmente saudou a todos. 

Em seguida, disse que pela primeira vez no dia anterior, o nome de Lula não 

fora citado no Jornal Nacional, visto que, entrara em cena os escândalos 

amplamente divulgados por toda a mídia envolvendo o presidente da república 

Michel Temer e o Senador Aécio Neves. Disse, que o presidente Lula fora o 

grande responsável para que os pobres tivessem acesso a direitos que nunca 

antes tiveram, como estudo universitário ou casa própria. Observou, que a 

politica passava por um momento complicado e que a operação “Lava Jato”, 

por certo faria com que poucos políticos retornassem ao cenário da política 

brasileira. Continuando, parabenizou a coordenadora de enfermagem, Sra. 

Beatriz Trindade, que junto ao senhor Ricardo Oliveira implementara atividades 

para comemoração da Semana de Enfermagem em unidades de saúde do 

município. Agradeceu a todos os enfermeiros do município e lembrou que o ex 

vereador Braz Enfermeiro também realizada um bom trabalho em Cabo Frio. A 

seguir, comentou sobre o tapete de Corpus Christie, destacando que o Padre 

Marcelo, da Paróquia Nossa Sra. Da Assunção, estava preocupado com a 

segurança daquele evento. Observou, que enviara oficio para os órgãos 

competentes e, apesar de todos os problemas pelos quais o município estava 

passando, foi lhe garantido que a festa tradicional seria realizada. Em seguida, 

comentou sobre o roteiro de limpeza dos pontos turísticos publicados pela 

CONSERCAF, enfatizando que o Segundo Distrito, Maria Joaquina e nem 

mesmo o bairro Jardim Esperança tinham sido contemplados, assim, solicitava 

ao presidente da CONSERCAF que, fizesse uma segunda publicação onde 

também fossem contemplados os citados locais. Continuando, comentou sobre 

sua preocupação com os acidentes que ocorriam, em virtude de que os radares 

da Rodovia Amaral Peixoto estavam desligados por falta de pagamento. Disse 

ainda, que foram arrecadados cerca de setecentos milhões de reais, nos 

últimos quatro meses, decorrentes de multas nas estradas do Estado e não 

foram constatadas nenhuma melhoria nas estradas.  Disse, que enviara ofício 

ao Presidente do DR e aguardava resposta sobre aquele assunto, no que 

encerrou sua fala. Não havendo mais oradores para o uso da Tribuna em 

Explicação Pessoal, o 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 a apreciação Plenária, Aprovada, será assinada para 

que produza seus efeitos legais. 

 

 

                                          

 


