
  
 

 

 
                       Ata da Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período 
Legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 
17(dezessete) de agosto do ano de 2017(dois mil e dezessete).__________ 
              Às dezoito horas do dia 17(dezessete) de agosto 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, ITEM 1 DO 
REGIMENTO INTERNO: LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA DO DIA 
10/08/2017; Entrega do Diploma de Moção de Aplausos - Autor: Vereadora 
Alexandra dos Santos Codeço - Outorgado: Ao Sr. Jefferson de Miranda 
Rainha; TRIBUNA LIVRE -RESOLUÇÃO Nº 442, DE 07 DE NOVEMBRO DE 
1995 - OFICIO/ Nº 115/2017 – Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 
REPRESENTANTE: Margareth Ferreira da Silva - Coordenadora Rede das 
Pretas; VETO Nº 012/2017 – PREFEITO DO MUNICÍPIO - OFÍCIO/GAPRE - 
CM Nº 47/2017, ASSUNTO: Dispõe sobre VETO TOTAL ao Projeto de Lei 
Complementar nº  003/2017  de autoria do Vereador Rodolfo Aguiar de Faria; 
VETO Nº 013/2017 – PREFEITO DO MUNICÍPIO - OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 
48/2017, ASSUNTO: Dispõe sobre VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 
028/2016, de autoria do Vereador José Ricardo Carvalho Gonçalves; VETO Nº 
014/2017 – PREFEITO DO MUNICÍPIO - OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 49/2017, 
ASSUNTO: Dispõe sobre VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 128/2017 de 
autoria do Vereador Oseias Rodrigues Couto; PROJETO DE LEI Nº 082/2017 
– VEREADORA ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, ASSUNTO: Dispõe 
sobre a  instituição  do  Projeto “Campanha  Praia  Limpa”  e  dá  outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 162/2017 – VEREADOR VANDERLEI 
RODRIGUES BENTO NETO, ASSUNTO: Dispõe sobre a divulgação dos 
direitos das pessoas Portadoras do Câncer e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº 164/2017 – VEREADOR VAGNE AZEVEDO SIMÃO, 
ASSUNTO: Dispõe sobre a  obrigatoriedade  das  creches  municipais aplicar 
em a  todas  as crianças,  nos  seus  primeiros  dezoito  meses  de  vida,  
protocolo  ou  outro  instrumento  construído com a finalidade de facilitar a 
detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco 
para o seu desenvolvimento psíquico; PROJETO DE LEI Nº 165/2017 – 
VEREADORA LETICIA DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: Institui  a  criação  
da Carteira  da Gestante  no  município  de  Cabo  Frio  e  dá  outras 
providências; PROJETO DE EMENDA A LOM Nº 002/2017 – VEREADOR 
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RICARDO MARTINS DA SILVA & OUTROS, ASSUNTO: Dispõe sobre 
Emenda Aditiva ao art. 22 da Lei Orgânica Municipal de Cabo Frio; 
REQUERIMENTO Nº 082/2017 – VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE 
MOURA, ASSUNTO: Requer Outorga de Moção de Aplausos ao Sr. Juliano 
Leal; REQUERIMENTO Nº 102/2017 – VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE 
MOURA, ASSUNTO: Requer  ao  Exmº Sr.  Prefeito  Municipal  informações  
sobre  o  quantitativo  de funcionários contratados pela empresa Prime - 
Serviços Terceirizados, entre outras; REQUERIMENTO Nº 103/2017 –
VEREADOR JEFERSON VIDAL PINHEIRO, ASSUNTO: Requer Outorga de 
Moção de Aplausos ao Sr. Ricardo Varella; REQUERIMENTO Nº 107/2017 –
VEREADOR OSEIAS RODRIGUES COUTO, ASSUNTO: Requer 
esclarecimentos  quanto  aos  procedimentos  e legislações  aplicadas  aos 
loteamentos em Tamoios, no que tange a sua aprovação, bem como informe 
as áreas destinadas ao domínio público municipal; INDICAÇÃO Nº 233/2017 – 
VEREADORA ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, ASSUNTO: Solicita  
ao  Exmo  Sr.  Prefeito  a  implantação  do  Terminal  de  Integração  de 
Passageiros no bairro Jardim Esperança; INDICAÇÃO Nº 234/2017 – 
VEREADORA LETICIA DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. 
Sr. Prefeito a manutenção e reforma do asfalto na Rua Geraldo de Abreu no 
bairro Jardim Excelsior; INDICAÇÃO Nº 255/2017 – VEREADOR GUILHERME 
AARÃO QUINTAS MOREIRA, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a 
limpeza e manutenção do Mirante Morro da Guia; INDICAÇÃO Nº 260/2017 – 
VEREADOR ADEIR NOVAES, ASSUNTO: Solicita  ao  Exmº Sr. Prefeito  
Municipal  a  revisão,  instalação  e  manutenção  da iluminação pública do 
bairro Santo Antônio Tamoios; INDICAÇÃO Nº 264/2017 – VEREADOR 
SILVIO DAVID PIO DE OLIVEIRA, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a 
continuação na obra da creche do bairro Caminho de Búzios. Terminada 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, parabenizou a 
instituição Rede das Pretas, destacando que apesar do Brasil ser ainda um 
país preconceituoso havia total esperança de transformação, não numa falsa 
democracia racial, mas, pelo respeito àqueles que fizeram o Brasil ser o que é. 
Em seguida, registrou a presença de representantes da Guarda Municipal e 
condutores de Ambulâncias na Assistência. Disse, que sofrera um baque muito 
grande, visto que perdera sua avó materna havia apenas vinte e seis dias e 
naquela data também perdera seu avô. Reiterou que, os mesmos eram 
pessoas que amava e que tivera como modelo para a vida. Afirmou ainda, que 
seus avós tiveram sempre um sonho de vê-lo representando o povo de Cabo 
Frio. Agradeceu as condolências de todos os que, carinhosamente enviaram 
mensagens. A seguir, disse que no dia anterior houvera assembleia geral dos 
servidores da prefeitura e que fora decidido que haveria greve por tempo 
determinado, a partir do momento em que o compromisso e os acordos não 
fossem cumpridos. Frisou que, havia um paradoxo quando o prefeito afirmava 
que o pagamento dos servidores não era prioridade, visto que se não era 
prioridade não deveria ter feito o acordo. A seguir, disse que entendia que 
havia a valorização de um sistema que, colocava o trabalhador de Cabo frio em 
segundo plano. Continuando, comentou sobre a concorrência no valor de 
setenta e um milhões, de vinte e um serviços que ocorreria na sede da 
COMSERCAF naquela data, mas, que a mesma fora proibida pelo Ministério 



Público, visto que havia quarenta e seis irregularidades no edital. Disse ainda, 
que no dia anterior protocolara um pedido de medida cautelar, para que a 
concorrência não fosse realizada. Ressaltou a seguir, que era obvio que a 
COMSERCAF teria todo o direito de se defender e teria tempo para se 
readaptar ao edital, para que assim houvesse mais transparência em seus 
itens. Disse também, que o Tribunal de Contas já estava ciente de que, existia 
uma tendência nas cidades do Estado do Rio de Janeiro de,  propositalmente 
publicar editais defeituosos, para que os mesmos fossem barrados e com isso 
os contratos emergenciais pudessem ser renovados. Observou, que não 
estava afirmando que casos como aquele ocorriam na cidade de Cabo Frio. 
Após, leu matéria veiculada em jornal Extra, que corroborava com sua fala 
sobre os editais defeituosos. Reiterou, que esperava que aquele não fosse o 
caso de Cabo Frio. Disse em seguida, que a COMSERCAF em Cabo Frio 
deveria acabar, em virtude de que o município não necessitava de uma 
autarquia para atravessar qualquer tipo de serviço.  Agradeceu a atenção de 
todos, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador 
Oséias Rodrigues Couto, que inicialmente saudou a todos. Disse em seguida, 
que o município passava por um momento muito difícil com relação à sua 
arrecadação e ele, como representante do povo preocupava-se com aquela 
situação. Observou que, o Segundo Distrito, situado na periferia do município, 
tinha cerca de oitenta e cinco mil moradores e que um projeto de lei quanto o 
lançamento dos loteamentos era imprescindível para aquela localidade. Disse, 
que nos últimos dez anos cerca de trinta mil lotes, independente da 
legalização, foram comercializados e que nos mesmos faltava energia elétrica 
e água, em virtude de que eram irregulares. Disse que, era necessário que 
fosse aplicada a lei 6.766, do parcelamento do solo e que para tal era 
necessário a ajuda do prefeito. Reiterou que, tais loteamentos deveriam ser 
lançados, até porque gerariam recursos para o município em cerca de dez 
milhões, o que por certo seria muito bem vindo naquele momento difícil para o 
município. Disse que, enquanto cabo frio não olhasse com bons olhos para o 
Segundo Distrito, passaria por dificuldades tais como os salários atrasados. 
Parabenizou as representantes da instituição Rede das Pretas, destacando que 
sua bisavó era negra. Disse, que era necessário que uns lutassem pelos outros 
e que todos lutassem unidos pela mesma causa. Disse que, apesar de tudo 
observava uma grande mudança de pensamento na Casa legislativa, o que era 
muito salutar para o município e que juntos os vereadores podiam encontrar 
soluções, 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 foram apreciadas as seguintes matérias: FOI APROVADO 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO FINAL NA 
SEGUINTE MATÉRIA: PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2017. 
FORAM ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: VETO Nº 012, 013 E 014/2017, 
PROJETO DE LEI Nº 082, 162, 164 E 165/2017. FOI APROVADO O 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 106/2017 AO PROJETO DE EMENDA A 
LOM Nº 002/2017. FORAM APROVADOS OS REQUERIMENTOS NSº 082 E 
103. FORAM RETIRADOS A PEDIDO DOS AUTORES O REQUERIMENTO 
Nº 102 E 107/2017. FORAM APROVADAS AS INDICAÇÕES NSº 233, 234, 
255, 260 E 264/2017. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 
franqueou a Tribuna para a Explicação Pessoal. Ocupou a Tribuna em 



Explicação Pessoal, a Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente procedeu as 
saudações de praxe. Em seguida, disse que tinha orgulho em participar da luta 
da Guarda Municipal. Após, disse que  se sentia honrada em ter sido 
convidada para ser  madrinha da classe dos condutores e disse que estaria na 
luta em busca de condições melhores de trabalho para os mesmos. 
Continuando, disse que com relação ao movimento da Rede das Pretas, 
apesar de não ter sido convidada tinha orgulho em ser negra e estaria sempre 
de braços abertos a todos, em todas as causas que fossem benéficas para a 
população. Prosseguindo, falou sobre o apoio as gestantes, destacando que 
havia algumas falhas que ela mesma constatara no SUS. Assim, era 
necessário que houvesse adequação daquele ítem para que as gestantes 
pudessem ter um atendimento de excelência, no que encerrou sua fala. A 
seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Silvio David Pio Oliveira, que 
inicialmente saudou a todos. Após, discorreu sobre o bairro Monte alegre II, 
enfatizando que diversos vereadores estiveram presentes naquele bairro que, 
tivera uma estrada esburacada por mais de quatorze anos. Observou, que a 
união de vereadores mais a comunidade tornaram viáveis diversas mudanças 
no local. Disse ainda, que estava certo que também outros bairros seriam 
beneficiados, já que agora havia um grupo de trabalho e pequenos reparos não 
seriam deixados para trás. Prosseguindo, falou sobre o cadastramento dos 
empreendedores individuais, enfatizando que o mesmo ainda não fora 
realizado, em virtude de que havia a preocupação com relação a utilização do 
gás de cozinha, mas, que não houvera ainda nenhuma normativa. Disse que, 
não se podia aumentar o desemprego e que o turismo traria giro de capital, 
assim, tais trabalhadores não ficariam desamparados já que ele representava 
aquela classe. Reiterou que, a utilização de prédios abandonados também 
seria um fator para aumentar a economia como, por exemplo, a reutilização do 
prédio onde funcionara o café do trabalhador que estava ocioso. Disse que, os 
que se beneficiavam de licitações de contratos também deveriam deixar uma 
semente no município, pavimentando uma praça, consertando alguma coisa. 
Agradeceu a todos os funcionários da Casa Legislativa que, não mediam 
esforços no sentido de atender sempre com muito zelo aos vereadores, no que 
encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora Alexandra 
Codeço, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que estava 
sempre ao lado dos que naquela data ocupavam a Assistência. A seguir, 
comentou sobre o senhor Jeferson, a quem oferecia naquela noite uma Moção 
de Aplausos. Disse que, atendera a solicitação de seu filho de quinze anos que 
era surfista e sempre pudera contar com aquele senhor na Praia do Forte em 
todos os momentos.  A seguir, discorreu sobre seu Projeto de Lei denominado 
“Praia Limpa”, enfatizando que o mesmo dispensava comentários. Falou ainda 
sobre a importância de que fossem construídos abrigos para os usuários das 
linhas de ônibus no bairro Jardim Esperança, que enfrentavam chuva e sol 
quente. Disse ainda, que com relação ao sistema de saúde do município, o 
ultimo governo fora desrespeitoso para com os usuários, que ficavam muito 
tempo aguardando cirurgia e não considerava justo que os munícipes tivessem 
que ir para outra cidade buscando atendimento. A seguir, falou sobre o 
desemprego, ressaltando que aquele, na verdade era um problema nacional, 
assim, era imprescindível que houvesse o cadastramento dos empreendedores 
individuais de Cabo Frio. Chamou a atenção doa Coronel Gilson e das 
autoridades competentes daquela área, sublinhando que não podia acreditar 



que não havia uma impressora e papel, para que fosse dirimido aquele 
problema, 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, convocando 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 Segunda Sessão Extraordinária  do  Segundo 
                                         Período      Legislativo     da      Câmara       Municipal 
                                         de    Cabo  Frio, realizada      no    dia   17(dezessete) 
                                         de   agosto   do   ano   de 2017(dois mil e dezessete). 
                                         As dezenove horas do dia 17(dezessete) de agosto 
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 Extraordinariamente a Câmara 
Municipal de Cabo Frio. O senhor presidente solicitou que juntamente com a 
chamada regimental cada vereador declarasse seu voto quanto ao PROJETO 
DE EMENDA A LOM Nº 002/2017, o que foi feito a seguir pelos seguintes 
vereadores: Achilles Almeida Barreto – Não, Adeir Novaes - sim, Alexandra dos 
Santos Codeço - Sim, Edilan Ferreira Rodrigues - Sim, Guilherme Aarão 
Quintas Moreira - Não, Jefferson Vidal Pinheiro - Sim, Leticia dos Santos Jotta - 
Sim, Luis Geraldo Simas de Azevedo – Não, Miguel Fornaciari Alencar - Não, 
Oséias Rodrigues Couto - Sim, Rafael Peçanha de Moura - Sim, Ricardo 
Martins da Silva - Sim, Rodolfo Aguiar de Faria - Não, Silvio David Pio Oliveira - 
Sim, Vagne Azevedo Simão - Sim, Vanderlei Rodrigues Bento - Sim e Vinícius 
Correa - Sim. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou 
aberta a presente Sessão em nome de Deus. A seguir, foi aprovado em 
primeira votação por 12 votos a favor e 05 votos contrários o Parecer Favorável 
em Conjunto das Comissões Técnicas na seguinte Emenda: PROJETO DE 
EMENDA A LOM Nº 002/2017. 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 a Apreciação 
Plenária, Aprovada, será assinada para que produza seus efeitos legais. 
 
 


