
  

 

 

Ata da Centésima Vigésima Sessão 

Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada 

no dia 20(vinte) de junho do ano de 

2017(dois mil e dezessete) _______________ 

                                              Às dezoito horas do dia 20(vinte) de junho 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: Adeir Novaes, Alexandra dos Santos Codeço, Edilan Ferreira 

Rodrigues, Guilherme Aarão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Leticia 

dos Santos Jotta, 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, 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 DO REGIMENTO INTERNO: LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA 

DO DIA 13/06/2017. PROJETO DE LEI Nº 078/2017 – VEREADOR EDILAN 

FERREIRA RODRIGUES, ASSUNTO: Institui a obrigatoriedade da inclusão de 

tradutor de libras nos eventos oficiais da Prefeitura Municipal de Cabo Frio; 

PROJETO DE LEI Nº 098/2017 – VEREADOR VANDERLEI RODRIGUES 

BENTO NETO, ASSUNTO: Institui o programa “FARMAPET” no Município de 

Cabo Frio e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 126/2017 – 

VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: Autoriza o Poder 

Executivo a criar a E -FAZENDA, Portal Virtual do Contribuinte Municipal; 

EMENDA ADITIVA Nº 020/2017 – VEREADOR OSÉIAS RODRIGUES 

COUTO, ASSUNTO: Dispõe sobre a Emenda Aditiva ao Artigo 1º do Projeto de 

Lei nº 042/2017; EMENDA MODIFICATIVA Nº 014/2017 - VEREADOR 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: Dispõe sobre a Emenda 

Modificativa ao Artigo 31 do Projeto de Lei  nº 075/2017 - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; REQUERIMENTO Nº 087/2017 – VEREADOR RAFAEL 

PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: Outorga de  Moção  de  Aplausos à 

Escola Agrícola Municipal Nilo Batista  pela posição de finalista da Olimpíada 

Nacional de História do Brasil; INDICAÇÃO Nº 020/2017 – VEREADORA 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, ASSUNTO: Solicita ao Exmo.  Sr. 

Prefeito a instalação de um ESF - Estratégia de Saúde da Família no Bairro 

União; INDICAÇÃO Nº 022/2017 – VEREADORA ALEXANDRA DOS 

 

Estado do Rio de Janeiro 
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SANTOS CODEÇO, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a urbanização 

da Praça dos Pescadores, na Rua Jorge Veiga no Bairro da Gamboa, 

mantendo o Campo de Areia; INDICAÇÃO Nº 191/2017 –VEREADORA 

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

recuperação  do  asfalto  na  Rua  Mario  Filho,  no Bairro Jardim Caiçara; 

INDICAÇÃO Nº 194/2017 – VEREADOR JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, 

ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito melhorias na Rua Minas Gerais no 

Bairro Jardim Peró; INDICAÇÃO Nº 195/2017 – VEREADOR JEFFERSON 

VIDAL PINHEIRO, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito iluminação na 

Rua Conceição em Aquarius, 2º Distrito; INDICAÇÃO Nº 209/2017 – 

VEREADOR ADEIR NOVAES, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito 

melhorias e instalação de novos refletores no Campo de Futebol do Bairro 

Unamar; INDICAÇÃO Nº 210/2017 – VEREADOR ADEIR NOVAES, 

ASSUNTO: Solicita ao Exmº  Sr. Prefeito a revisão, instalação e manutenção  

da iluminação pública do Bairro Unamar; INDICAÇÃO Nº 213/2017 – 

VEREADORA LETICIA DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: Solicita ao Exmº 

Sr. Prefeito do Patrimônio Histórico e Turístico de Cabo Frio o Forte São 

Mateus na Praia do Forte; INDICAÇÃO Nº 215/2017 – VEREADOR LUIS 

GERALDO SIMAS DE AZEVEDO, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a 

construção de creche no Bairro Botafogo, 2º Distrito. Terminado a leitura do 

Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. 

Ocupou a Tribuna como primeiro orador inscrito o Vereador Rafael Peçanha, 

que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que a Escola Nilo Batista 

conquistara espaço entre as três escolas finalistas na olímpiada Nacional de 

História, assim, concederia Moção de Aplausos aos professores e alunos 

participantes. Continuando, criticou a atual administração municipal, 

destacando que o primeiro diagnóstico era de uma certa desorganização 

administrativa, pelo fato de alguns compromissos terem sido firmados e não 

estarem sendo cumpridos. Disse que, até àquela data alguns funcionários não 

haviam ainda recebido parte de seus salários do mês de abril, bem como 

outros que não receberam o mês de maio. Questionou o motivo pelo qual o 

prefeito firmara o compromisso, já que por certo sabia que não poderia cumprir. 

Reiterou que, o prefeito havia feito declarações que, ele próprio não levava em 

consideração, como era o caso da equiparação dos salários dos professores 

contratados e efetivos. Observou, que na época da campanha política o 

prefeito afirmara que devolveria a dignidade ao servidor. Disse que, enviara 

ofício para que fosse informado o valor da dívida pública e também o ano da 

gestão, e mais, que pretendia abrir uma CPI por mau versação do dinheiro 

público pelo governo anterior. Continuando, observou que havia gastos de 

cerca de três milhões e duzentos mil reais com iluminação pública em contratos 

emergências e que muitos elogiavam, mas, que muitos reclamavam da 

concessionária de energia, visto que havia muitas lâmpadas queimadas. Disse 

ainda, que enviara ofícios à AMPLA para saber a quantidade dos pontos de luz 

no município, em virtude de que após o cruzamento de informações 



relacionadas à contribuição de Iluminação Pública, poderia saber se havia 

exorbitância no pagamento feito pelo contribuinte. A seguir, disse que através 

dos ofícios enviados aos órgãos competentes, poderia observar as 

incoerências. Após, leu algumas matérias publicadas em jornais locais, onde o 

prefeito fazia assertivas relacionadas ao SEPE e até a ele próprio, vereador 

Rafael Peçanha. Disse que, no passado o atual prefeito Marcos Mendes 

afirmara que o problema do município não era de dinheiro e sim de gestão, 

assim, concordava com o mesmo “ontem e hoje”, no que encerrou sua fala. A 

seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Vanderlei Bento, que inicialmente 

saudou a todos. Em seguida, disse, que sua luta contra a AMPLA, em prol do 

cidadão pretendia conceder benefícios, como também proporcionar qualidade 

de vida à população. Disse, que o Bairro São Jacinto finalmente teria agua 

potável, o que fora promessa de campanha de inúmeros candidatos. 

Continuando, sublinhou que lutava em prol da implantação da tarifa social para 

as instituições filantrópicas e religiosas, que tinham gastos enormes com a 

conta de água. Prosseguindo, colocou-se à disposição do SEPE e disse que 

humildemente gostaria de conquistar a confiança daquela instituição. Disse, 

que concordava inteiramente com o discurso do Vereador Rafael Peçanha e 

observou, que o município viera de um governo fracassado, mas, que o atual 

gestor também empenhava sua palavra e voltava atrás e que apesar de sua 

experiência, não conseguia fazer uma administração decente. Disse também, 

que a Câmara entrara na briga pela permanência do Ensino Médio no 

município e fora seu maior feito, visto que caso contrário não haveria mais 

escolas de ensino Médio atreladas ao município. Disse, que o prefeito tomava 

atitudes semelhantes ao governo passado, quando tentava desqualificar os 

sindicatos. Após, afirmou que gostaria de ver qual seria a prioridade do 

governo, quitar ou dividir salários, 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 Favorável 

da Comissão de Redação Final nas seguintes matérias: Projeto de Lei nº 

080/2017, Emenda Aditiva nº 001 e Emenda Modificativa nº 002/2016. Foi 

aprovado Parecer Contrário da Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação 

ao Projeto de Lei nº 066/2015, devendo o mesmo ser arquivado. Foi aprovado 

Parecer Favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação ao 

Projeto de Lei nº 175/2015, sendo a seguir encaminhado para a Comissão de 

Redação Final. Foi aprovado Parecer Contrário da Comissão de Constituição e 

Justiça nos seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 016/2015 e Projeto de 

Emenda a LOM nº 01/2016, devendo os mesmos ser arquivados. Foi concedido 

pedido de vista do Vereador Guilherme Aarão Quintas Moreira ao Projeto de 

Resolução nº 056/2017. Foi retirado pelo autor o Projeto de Lei nº 062/2014. 

Foi aprovado Parecer Favorável da Comissão de Constituição e Justiça nos 

seguintes Projetos: Veto nº 06/2017, Projeto de Resolução nº 053/2017, 

Emenda Aditiva nº 010 e 012/2017 e Emenda Substitutiva nº 01/2017, sendo a 

seguir, encaminhados para a Comissão de Politicas Públicas. Foram 



encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça os seguintes 

Projetos: Projeto de Lei nº 078, 098 e 126//2017 e Emenda Modificativa nº 

014/2017. Foi retirada pelo autor a Emenda Aditiva nº 020/2017. Foi aprovado 

o Requerimento nº 087/2017 e as Indicações nsº 020, 022, 191, 194, 195, 209, 

210, 213 e 215/2017. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

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

Explicação Pessoal o Vereador Achilles Barreto, que inicialmente saudou a 

todos. Em seguida, agradeceu a postura do SEPE na Assistência, destacando 

que a última Sessão fora muito conturbada. A seguir, comentou sobre reunião 

com representantes daquele Sindicato, destacando que a mesma fora 

produtiva e que houvera consenso por parte dos dois lados, já que a Casa 

priorizava o diálogo. Prosseguindo, enumerou as realizações do governo 

municipal nos primeiros meses de gestão, destacando que muito fora feito e 

que diversas escolas estavam até mesmo com energia e água cortadas. Disse 

que, o prefeito não media esforços para colocar as contas em dia e que já 

foram pagos quatro meses de salários. Reiterou, que deveria haver um voto de 

confiança e que o governo tentava enxugar custos e colocar a casa em ordem. 

Prosseguindo, observou que o Executivo complementara a verba do FUNDEB, 

em cerca de trinta milhões de reais e que, no governo anterior houvera desvios 

de verbas, o que desfalcara a atual gestão. Disse ainda, que o SEPE 

participara da montagem da listagem dos concursados do ano de 2009 e que o 

Executivo, bem como o Legislativo Municipal estavam dispostos ao diálogo. 

Disse ainda, que o pagamento do mês de maio já havia sido regularizado e que 

em até setenta e duas horas estaria na conta do servidor, e mais, que também 

o vale transporte havia sido liberado. Disse, que houvera evasão escolar, o que 

culminara com a diminuição do repasse de verba do FUNDEB para município. 

Frisou em seguida, que o ano letivo de 2017 tivera início apenas no dia 24 de 

abril, que foram devolvidos cinco prédios alugados, negociações de dívidas e 

todos os esforços estavam sendo empreendidos, no sentido reorganizar as 

contas públicas. Reiterou, que a própria representante do SEPE reconhecia 

que não poderia se dizer que não havia transparência, visto que todas as vezes 

que o sindicato procurara a Secretaria de Fazenda, os números foram 

colocados à disposição. Ao final, ressaltou que acreditava que nenhum dos 

Nobres pares gostaria de ver o salário do servidor atrasado e que a notícia 

sobre o pagamento dos servidores, era recebida com muita alegria, no que 

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

inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que gostaria de registrar que 

as proposições acerca da tarifa social e a tarifa de corte eram suas, visto que 

no dia em que o senhor Carlos Rômulo estivera na Câmara representando a 

Prolagos, ela própria conversara com o mesmo, o que inclusive havia 

registrado. Disse, que a proposição do Vereador Vanderlei Bento era 

relacionada ao Hidrômetro. Assim, gostaria de deixar claro, uma vez que o 

vereador levava os louros, porém, reconhecia que todas as indicações que 

servissem para beneficiar o povo seriam bem vindas. Agradeceu a atenção de 



todos, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Silvio 

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

projeto Mutirão dos Bairros, destacando que andava por diversos bairros e 

encontrava muitos problemas, tais como o semáforo da Rua defronte à Escola 

Domingos Gouvêia, que se encontrava sem funcionamento havia um bom 

tempo e que caso não houvesse recursos para consertar, poderia ser colocado 

no local um quebra molas. Disse também, que a energia da Praça da 

Cidadania deveria ser paga pelos comerciantes do local e que eles próprios 

estavam cientes daquele fato. Disse ainda, que também a limpeza da área 

utilizada pelos ambulantes deveria ser de responsabilidade dos mesmos e que 

o turismo era um empreendimento e uma fonte rentável. Falou sobre a 

importância da revitalização de áreas como a Lagoa do Guriri, que através de 

parceria público/privada poderia gerar divisas para o município. Reiterou, que 

com a falta de incentivos fiscais, diversas empresas estavam se deslocando 

para o município vizinho de São Pedro da Aldêia. Disse ainda, que também o 

caminhão fumacê deveria voltar a funcionar, para prevenir o alastramento do 

mosquito transmissor da dengue. Disse, que era um fiscal escolhido pelo povo 

e lutaria sempre em favor da população de Cabo Frio, 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 à apreciação Plenária, Aprovada, será assinada para que produza 

seus efeitos legais. 

 

                                          

 


