
  

 

 

Ata da Centésima Décima Quarta Sessão 

Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada 

no dia 23(vinte e três) de maio do ano de 

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

Às dezoito horas do dia 23(vinte e três) de maio do ano de 2017(dois mil e 

dezessete) sob a Presidência do Vereador Achiles Almeida Barreto Neto, 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: 

Adeir Novaes, 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, Vagne Azevedo Simão 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 1DO REGIMENTO 

INTERNO: LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA DO DIA 18/05/2017. GAPRE 

CM N° 24/2017 – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO - MENSAGEM 

EXECUTIVA N° 10/2017 – PROJETO DE LEI N° 095/2017, ASSUNTO: Altera 

a redação dos arts. 3°, 4°, 5° e 6° da Lei n° 2.282, de 18 de junho de 2010, que 

institui o Programa Minha Casa - Minha Vida, no âmbito do Município de Cabo 

Frio; PROJETO DE LEI Nº 093/2017 - VEREADOR ACHILLES ALMEIDA 

BARRETO NETO, ASSUNTO: Dispõe sobre a concessão de diárias aos 

servidores públicos e ocupantes de cargo eletivo, da Câmara Municipal de 

Cabo Frio, e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 097/2017 - 

VEREADOR VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, ASSUNTO: Dispõe 

sobre a obrigatoriedade da divulgação das listas de espera de pacientes que 

aguardam por procedimentos na Rede Pública de Saúde do Município de Cabo 

Frio e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 100/2017 - VEREADOR 

EDILAN FERREIRA RODRIGUES, ASSUNTO: Institui a campanha -“Maio 

Amarelo - Atenção pela Vida”, no Município de Cabo Frio e dá outras 

providências; PROJETO DE LEI Nº 101/2017 - VEREADOR MIGUEL 

FORNACIARI ALENCAR, ASSUNTO: Dispõe sobre a criação de áreas de 

embarque e desembarque nos estabelecimentos de ensino na cidade de Cabo 

Frio e dá outras providências; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 055/2017 – 

VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: Cria o Programa 

Sessão no Bairro, altera o artigo 1º da Resolução nº 445, de 28 de dezembro 
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de 1995; revoga a Resolução nº 1.125, de 17 de maio de 2011, e dá outras 

providências; INDICAÇÃO Nº 123/2017 – VEREADORA ALEXANDRA DOS 

SANTOS CODEÇO, ASSUNTO: Solicita ao Exmo Sr. Prefeito a reabertura do 

Horto Municipal para a produção de mudas para revitalização dos logradouros; 

INDICAÇÃO Nº 166/2017 – VEREADORA LETICIA DOS SANTOS JOTTA, 

ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a disponibilização de Guardas 

Municipais na Estrada Deodoro de Azevedo, Ogiva; INDICAÇÃO Nº 172/2017 

– VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO:  Solicita  ao  

Exmo.  Senhor Prefeito a reforma da Praça Coronel Tito Rabello Vaz no bairro 

Recanto das Dunas. Terminado a leitura do Expediente, o Senhor Presidente 

franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna como primeira 

oradora inscrita, Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente saudou a todos. Em 

seguida, disse que tinha feito solicitações para que fosse colocado um guarda 

em frente a um colégio e outro em frente ao Banco do Brasil, no bairro São 

Cristóvão e não obtivera nenhuma resposta, o que configurava o desrespeito 

para com a Casa Legislativa, que trabalhava em prol do povo de Cabo Frio. 

Disse, que caso não fosse atendida, tomaria as providências cabíveis. Em 

seguida, disse que disponibilizara sua lanchonete, localizada no bairro São 

Cristóvão, para ser um ponto de arrecadação de doações de cobertores, 

observando que como vereadora faria o máximo para ajudar os menos 

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

ocupou a Tribuna a Vereadora Alexandra Codeço, que inicialmente saudou a 

todos. Em seguida, disse que juntamente ao Vereador Silvio Pio Oliveira e 

Adeir Novais, representara os Nobres Pares na mobilização histórica do dia 15 

de maio em Brasília, onde participaram prefeitos e vereadores de todo o Brasil. 

Observou, que no citado evento, fora assinado Decreto, onde a dívida dos 

municípios seria parcelada em duzentos meses, além de um desconto de 80%. 

Disse que, tivera o prazer de ser recebida pela Deputada Federal Rosangela 

Gomes, que se comprometera a fazer uma emenda parlamentar, que 

possibilitaria a construção de uma creche no bairro Jardim Esperança e outra 

no Segundo Distrito e ainda, a doação três ônibus. Reiterou, que estava em 

conversa com o prefeito Marcos Mendes para que fosse feito um projeto e 

assim pudesse ser concretizada aquela ação, que na verdade seria um 

presente seu e da Deputada Rosângela Gomes para Cabo Frio. 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, 

registrou a presença do Sr. Dário e do Professor Joaquim, com seus alunos da 

Escola Elza Bernardes. Em aparte, o presidente Achilles Barreto disse, que o 

Professor Joaquim comentara com ele sobre algumas preocupações 

relacionadas ao EJA do bairro Jardim Esperança e estaria trabalhando naquela 

questão. Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha disse que, 

ainda estavam ocorrendo erros em alguns valores dos pagamentos e que 

também os funcionários da área da Saúde não estavam recebendo 

insalubridade. Disse, que todos sabiam das dificuldades financeiras de Cabo 



Frio, mas, que o trabalhador da cidade deveria ser priorizado. Observou, que 

no dia anterior, Cabo Frio havia recebido de royalties, oito milhões de reais, 

com isso, pensava quais seriam as prioridades do município. E mais, disse que 

se os acordos não podiam ser cumpridos, então não deveriam ter sido feitos. 

Disse que, conforme se comprometera, todo o final de mês estaria junto às 

lideranças sindicais e o Secretário Clésio Faria, para fiscalizar as contas da 

prefeitura. Continuando, comentou sobre o problema do fechamento das 

turmas e salientou que educação não era gasto, mas, investimento. Disse, que 

após tantos meses sem aulas, havia alunos tendo que se deslocar para outras 

escolas, visto que muitas turmas fecharam. Afirmou que todos sabiam da 

situação do município, mas, não podia se calar, assim, solicitou que a 

Secretaria de Educação revisse aquela questão. Após, disse que tivera a grata 

surpresa de ter atendido seu pleito, com relação à iluminação da estrada de 

Trimumum, assim, não poderia deixar de registrar que, o povo de Botafogo 

agradecia e que a prefeitura cumprira sua obrigação. A seguir, disse que 

utilizava a Tribuna para defender os direitos do povo e por isso havia entrado 

com Requerimento solicitando o inteiro teor dos Aditivos dos contratos da 

CONSERCAF, mas, que o presidente da mesma, Senhor Cláudio Moreira, 

atendera seu ofício e disponibilizara tais informações, assim, considerando 

desnecessária a manutenção do Requerimento solicitara a retirada do mesmo. 

Observou, que não tinha interesse pessoal e ao contrário do que muitos 

pensavam, não era seu objetivo criar polêmicas. A seguir, comentou sobre 

proposição de sua autoria, dispondo sobre a reforma da Praça Coronel Tito 

Rabello Vaz, no bairro Recando das Dunas, destacando que esperava que o 

governo atendesse aos anseios dos moradores daquela localidade. 

Continuando, discorreu ainda sobre o Programa Sessão no Bairro, que era 

parecido com o Projeto criado pelo ex-vereador Silas Vento, mas, que não 

criaria custo para o Poder Legislativo, já que utilizaria prédios como escolas e 

creches dos bairros. Com isso a Casa Legislativa cumpria o papel de ir ao 

encontro da população da periferia mostrando o trabalho dos vereadores. 

Após, afirmou que seu mandato deixava algumas pessoas de “cabelo em pé”, 

por isso recebia alguns ataques nas redes sociais, o que entendia como algo 

positivo, visto que ser atacado por quem não tinha crédito, significava que o 

crédito estava ao seu lado. Reiterou que, somente lamentava que os 

adversários fossem incompetentes, o que empobrecia o debate. Disse ainda, 

que um dos deveres do historiador era não se calar. Ao final, afirmou que 

estava impressionado pelo fato de que em um dos ataques que sofrera, seu 

contracheque do mês de janeiro, que nem ele próprio tivera acesso, estivera 

estampado nas redes sociais. Assim, entendia que o portal da transparência já 

estava funcionando a pleno vapor, mas, que não apenas o seu, todos os 

contracheques poderiam estar disponíveis no portal. Disse ainda, que ele era 

como massa de pão, quanto mais apanhava mais crescia, 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 no seguinte 

Projeto: Veto Total nº 010/2017. Foi aprovado o Requerimento de Urgência nº 

075/2017 ao Projeto de Lei nº 095/2017 – ME nº 10/2017. Foram 

encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça os seguintes 

Projetos, Projeto de Lei nº 093, 097, 100, 101/2017 e Projeto de Resolução nº 

055/2017. Foram aprovadas as Indicações nsº 123, 166 e 172/2017. 

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. Em seguida, 

comentou sobre o Projeto de Lei, de sua autoria dispondo sobre o 

ordenamento em frente às escolas do município, destacando que seria proibido 

o estacionamento e permitido apenas as paradas para embarque e 

desembarque de alunos, em horários de entrada e saída das unidades 

escolares. Com isso, solicitava o apoio dos Nobres Pares. Em seguida, 

observou que com relação aos Requerimentos apresentados na Casa, o 

vereador de oposição sempre encaminhava primeiro o Requerimento, se 

utilizava das redes sociais para atacar os órgãos do governo municipal e após, 

enviava ofício e ao tê-lo respondido retirava o Requerimento de pauta, o que a 

ser ver nada mais era do que politicagem, para fazer parecer que os outros 

vereadores eram contra a transparência. Observou que, caso fosse necessário, 

bastava enviar ofício solicitando informações e imediatamente os vereadores 

teriam a resposta. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A 

seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Vinícius Corrêa, que inicialmente 

saudou a todos. A seguir, disse que também ele enviara ofício ao Secretário de 

Fazenda, e seguindo a instrução do vereador Miguel Alencar solicitaria ao 

mesmo que respondesse aquele documento junto ao Secretário de Fazenda, 

Clésio Guimarães e desse retorno de seu pleito. Em seguida, disse que com 

relação à Matéria enviada pelo Executivo, era contra a cobrança ambiental, 

assim, era favorável que fosse mantido o veto e após estudo do mesmo, o 

prefeito reenviasse o projeto para nova apreciação, 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, marcando 

Sessão Extraordinária para dentro de quinze minutos. 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. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ata da Décima Segunda Sessão Extraordinária 

do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 

23(vinte e três) de maio do ano de 2017(dois 

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

                                     Às dezenove horas do dia 23(vinte e três) de maio do 

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

Almeida Barreto Neto e com a ocupação “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, 

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, Vagne Azevedo 

Simão 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 Lei nº 095/2017 – ME nº 10/2017. 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. 

 


