
  

 

 

 

        Ata    da    Oitava      Sessão     Ordinária     do     Segundo      Período  

        Legislativo   da    Câmara    Municipal   de   Cabo   Frio,   realizada  no     

        dia 31(trinta e um) de agosto do ano de 2017(dois mil e dezessete). 

        As dezoito horas do dia 31(trinta e um) 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: 

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 

29/08/2017; TRIBUNA LIVRE -RESOLUÇÃO Nº 442, DE 07 DE NOVEMBRO 

DE 1995, OFICIO/ Nº 167/2017 – COGETEI - REPRESENTANTE – 

Alessandro da Veiga Teixeira – Coord.-Geral de Ciências, Tecnologia e 

Inovação; PROJETO DE LEI Nº 083/2017 – VEREADOR RODOLFO AGUIAR 

DE FARIA, ASSUNTO: Denomina Travessa Esperança a Travessa sem saída, 

com início na Rua Valadares, bairro Parque Riviera - Cabo Frio; PROJETO DE 

LEI Nº 181/2017 – VEREADORA ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, 

ASSUNTO: Dispõe sobre as condições dignas de repouso dos profissionais de 

saúde durante o horário de trabalho no Município e dá outras providências; 

PROJETO DE LEI Nº 183/2017 – VEREADOR OSEIAS RODRIGUES COUTO, 

ASSUNTO: Institui  o Programa Municipal de Assistência  Técnica para  

elaboração  de  projetos  e  construção  de habitação de interesse social, 

atendendo ao que indica a Lei Federal nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008 e 

dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 187/2017 – VEREADORA 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: Dispõe sobre a obrigatoriedade 

da colocação de cadeiras de rodas em Escolas Públicas no Município de Cabo 

Frio; REQUERIMENTO Nº 102/2017 – VEREADOR RALFAEL PEÇANHA DE 

MOURA  E OUTROS, ASSUNTO: Requer ao Exmº Sr. Prefeito Municipal 

informações sobre o quantitativo de funcionários contratados pela Empresa 

Prime - Serviços Terceirizados, entre outras; REQUERIMENTO Nº 111/2017 – 

VEREADOR EDILAN FERREIRA RODRIGUES, ASSUNTO: Requer Outorga 
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de Moção de Aplausos à Casa de Convivência Berenice Rosa Valle (Idosos 

com Amor); REQUERIMENTO Nº 112/2017 – VEREADOR EDILAN 

FERREIRA RODRIGUES, ASSUNTO: Requer Outorga de Moção de Aplausos 

à Associação da Feliz Idade de Tamoios; REQUERIMENTO Nº 114/2017 – 

VEREADORA ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, ASSUNTO: Requer 

Outorga de Moção de Aplausos ao Sr. Flávio Francisco de Souza Santos; 

INDICAÇÃO Nº237/2017 – VEREADORA LETICIA DOS SANTOS JOTTA, 

ASSUNTO: Solicita ao Exmº Prefeito a liberação do banheiro público na Praça 

da Cidadania para uso da população; INDICAÇÃO Nº 254/2017 – VEREADOR 

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

Criação  do  Centro  de  Excelência  em  Artes  Marciais  do  Município de Cabo 

Frio; INDICAÇÃO Nº 273/2017 –VERADOR VINICIUS CAETANO CORRÊA, 

ASSUNTO: Solicita ao Exmo. Sr. Prefeito a reabertura da Casa do Aluno no 

Segundo Distrito – Tamoios; INDICAÇÃO Nº 274/2017 – VEREADOR 

VINICIUS CAETANO CORRÊA, ASSUNTO: Solicita  ao  Exmo.  Sr.  Prefeito a    

cessão  de  profissionais  em  fisioterapia  e  fonoaudiologia  para atendimento 

dos alunos do polo da APAE em Tamoios. Terminada a leitura do Expediente, 

o Senhor Presidente franqueou a Tribuna Livre ao Secretário de Ciência e 

Tecnologia Alessandro Teixeira, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, 

agradeceu o convite da Secretária de Educação, Laura Barreto, para compor a 

coordenadoria de Ciência e Tecnologia, bem como ao prefeito Marquinho Mendes, 

que assinou embaixo da Indicação da Secretária e por toda a sua assistência naquela 

área. Continuando, comentou sobre o Primeiro Fórum de Empresas Juniores,  que fora 

organizado com a ajuda de alguns apoiadores. Afirmou que cerca de duzentas pessoas 

participaram daquele evento e que era de extrema importância que aquela pauta 

fosse discutida com a sociedade organizada. Disse que, a pesquisa e produção 

científica eram de extrema importância para o município, como também a questão 

acadêmica já que havia muitos que já estavam em nível de mestrado e doutorado e 

tinham boas ideias sobre alternativas tecnológicas para o município. Disse que, uma 

questão importante a ser discutida seria os semáforos funcionando com energia solar. 

Observou que, havia quatorze mil e oito microempreendedores individuais, que 

trabalhavam em frentes diversas de trabalho. Continuou, enumerando as ações da 

Coordenadoria de Ciências e Tecnologia, destacando que aquela instituição tinha 

programa de concessão de bolsas que chegava a oferecer trinta e cinco por cento de 

descontos em universidade local. Disse ainda que, o trabalho era sempre realizado no 

sistema de parcerias, como era o caso da reciclagem de lixo. Disse que, muitas 

alternativas eram buscadas, no sentido de beneficiar a população de Cabo Frio. 

Observou que, entre 16 e 19 de outubro, seria realizada a semana Municipal da Ciência 

e Tecnologia e que tal matéria tramitava na Câmara, cujo tema era “a Matemática está 

em tudo”. Agradeceu ao IPHAN que também auxiliava muito àquela secretaria com um 

estudo do espaço onde funcionaria uma tenda. Agradeceu novamente à sua equipe de 

trabalho, destacando que diversas ações aconteceriam, em decorrência do empenho 



da mesma. Continuando disse, que seria criada uma plataforma, onde o aluno poderia 

acessar as escolas para acertar os estágios necessários ao curso e que tudo estava 

sendo feito para facilitar a vida do cidadão. Agradeceu à sua maior apoiadora, sua 

esposa Bruna Knauf Teixeira, destacando que a mesma o definia como um viciado em 

trabalho. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Em seguida, o 

senhor presidente agradeceu o discurso do Coordenador da Ciência e 

Tecnologia, agradeceu ao mesmo o apoio de sempre e disse que Alessandro 

Teixeira era um grande batalhador por melhorias em Cabo Frio e que, sua 

equipe também não media esforços naquele sentido. Parabenizou ao Senhor 

Alessandro e a toda a sua equipe. Após, o Vereador Luis Geraldo disse que, 

era um admirador do senhor Alessandro, que fora um grande profissional na 

ocasião em que trabalhara na Casa Legislativa e que pessoas como ele eram 

fundamentais para o desenvolvimento de Cabo Frio. Também o Vereador 

Vanderlei Bento disse que o senhor Alessandro era mesmo um homem que 

merecia todas as honras e que por trinta minutos o mesmo falara sobre as 

ações da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Após, o senhor presidente 

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

oradora inscrita a Vereadora Alexandra Codeço, que inicialmente discorreu sobre 

proposição de sua autoria dispondo sobre instalação de condições dignas de repouso 

dos profissionais de saúde durante o horário de trabalho no município, destacando 

que por três anos estivera a frente da UPA e conhecera de perto a realidade dos 

plantonistas vinte e quatro horas, que necessitavam de um repouso decente. Em 

seguida, agradeceu ao secretário de obras, Sr. Santana, em virtude de que o mesmo 

era sempre muito solícito e atendera a um pleito que fizera em janeiro. Disse, que a 

parte de esgoto era um grande problema no bairro Gamboa e após muito empenho de 

sua parte seu pleito fora atendido, com a parceria da prefeitura e Prolagos.  Agradeceu 

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

Vanderlei Bento, que inicialmente saudou a todos. Continuando, disse que naquela 

data cerca de quarenta e dois empregos foram tirados de quarenta e duas famílias, e 

mais, disse que uma decisão relâmpago de alguém que não tivera a sensibilidade de 

averiguar que muitos ficariam sem ter como sustentar suas famílias e ainda. Sublinhou, 

que quando era conveniente o governo criava uma TAC, como fora o caso do shopping, 

que na contrapartida deveria oferecer uma obra ao município. Disse que, não poderia 

deixar de externar sua revolta, já que recebera denúncias de diversos cidadãos que, 

trabalharam de graça por três ou quatro meses e chegaram a até mesmo reformar 

seus caminhões com a promessa de que seriam contratados. Disse que, o governo 

enganara tais pessoas, no que encerrou sua fala. Após, o senhor presidente disse que a 

decisão judicial fora cumprida, mas, que se solidarizava com os cidadãos que perderam 

seus empregos. Disse, que estava certo de que aquela situação atingira o coração do 

prefeito, que fora obrigado a cumprir a ordem judicial. Disse também, que ele próprio 

fora testemunha do empenho do Vereador Miguel que estivera o dia todo trabalhando 

naquela questão. Não havendo mais oradores inscritos para o uso da Tribuna, o 



Senhor Presidente conduziu os trabalhos para a Ordem do Dia. NESTA 

ETAPA, SERIA APRECIADO O PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO DE JUSTIÇA AOS PROJETOS DE LEI Nº 092 E 112/2017, 

ENTRETANTO FORAM SOLICITADOS PEDIDOS DE VISTA AOS 

PROJETOS DE LEI EM TELA O QUE FOI ATENDIDO PELO SENHOR 

PRESIDENTE. FOI APROVADO PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NAS SEGUINTES MATÉRIAS: PROJETO DE 

LEI Nº 058, 075, 078, 088, 098, 107, 117, 121, 122 E 158/2017, EMENDA 

ADITIVA Nº 015, 017, 021, 027 E 028/2017, EMENDA MODIFICATIVA Nº 012 

E 020/2017, SENDO A SEGUIR ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. FORAM ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NOS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE 

LEI Nº 083, 181, 183 E 187/2017. FORAM APROVADOS OS 

REQUERIMENTOS NSº 102, 111, 112 E 114/2017 E AS INDICAÇÕES NSº 

237, 254, 273 E 274/2017. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

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

Explicação Pessoal, a Vereadora Letícia Jota que, inicialmente saudou a 

todos. Em seguida, discorreu sobre proposição de sua autoria, dispondo sobre 

a colocação de cadeira de rodas em escolas públicas no município, destacando 

que as cadeiras disponíveis serviriam também, para os que temporariamente 

tivessem necessidade de utilizá-las. Após, comentou sobre outra proposição de 

sua autoria, que era a disponibilização do banheiro na praça da cidadania para 

uso da população, ressaltando que o banheiro era necessidade básica que não 

podia deixar de estar acessível à população. Continuando, aludiu a uma 

polêmica em sua página da internet com relação aos Guardas Municipais, 

enfatizando que diversas pessoas comentaram que passaram pelos locais 

mencionados e não havia guarda, assim, solicitava que providências fossem 

tomadas naquele sentido. Em seguida, afirmou que enviara diversos ofícios 

para as Secretarias de Governo e não obtivera resposta, o que a indignara, em 

decorrência de que quando solicitava algo estava sempre representando o 

povo de Cabo Frio e ao ser tratada daquela forma, onde nem mesmo respostas 

obtivera, na verdade era o povo que estava sendo desrespeitado. Agradeceu a 

atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o 

Vereador Silva David Pio Oliveira, que inicialmente saudou a todos. Em 

seguida, corroborou com as palavras da Vereadora Letícia Jota, destacando 

que a que a atenção pública não estava sendo favorável à população. Disse 

que, o prefeito sempre fora um homem digno e estava certo de que o mesmo 

queria resolver aquela situação, e ainda observou, que a empresa Prime 

poderia arcar com os custos das faxinas nos banheiros públicos, como o da 

Praça Porto Rocha que vivia abandonado. Disse que, visitara todos os 

banheiros públicos e a manutenção dos mesmos era uma coisa simples e o 

custo era muito pouco. Após, disse que o prefeito e a Secretária Turismo 

estiveram em Brasília falando sobre turismo. Reiterou que, o turismo era a 

maior empresa de Cabo Frio e todos deveriam estar atentos, já que o verão 



estava chegando. Salientou também que, a maior empresa de Cabo Frio era a 

Praia do Forte e o recadastramento dos empreendedores da Praia já deveria 

ter começado, para evitar que pessoas de fora tomasse o lugar dos munícipes. 

Disse ainda, que o prefeito deveria abrir o olho e colocar os secretários para 

trabalhar. Ao final declarou, que nem mesmo um calendário de eventos havia 

em Cabo Frio e que a Casa Legislativa era a Casa do Povo e o povo deveria 

estar ciente de tudo o que acontecia no município. Agradeceu a atenção de 

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

Peçanha, que inicialmente saudou a todos. A seguir, se solidarizou com a 

família do senhor Gaspar, que falecera naquela data. Após disse, que o 

Parlamento Juvenil em breve seria uma realidade e que já havia diversas 

inscrições de jovens, que por certo dariam oportunidade para que todos 

aprendessem muito com eles. Em seguida, disse que o respeito a Casa era 

uma questão que sempre colocava e não havia a intenção de ser colocada 

uma lona de circo na Casa, pelo contrário a ideia era retirar a lona e que todos 

os Nobres Pares fossem respeitados. Reiterou que, o Requerimento era uma 

prerrogativa do vereador e não adiantava apenas dizer que os poderes eram 

harmônicos e independentes, se tal fato não fosse uma realidade. Disse, que a 

meta seria independência, transparência e fiscalização. Agradeceu a todos no 

que encerrou sua fala. Após, o senhor presidente disse que o Projeto 

Parlamento Juvenil já tinha cerca de trinta candidatos inscritos para serem 

membros do Parlamento Juvenil da Casa Legislativa e que dezessete deles 

estariam atuando, o que seria uma grande experiência para tais jovens. 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. 

 

                                          

                                          

 


