
         

 

 

 

        Ata   da   Décima   Primeira   Sessão  Ordinária  do  Segundo  Período  

        Legislativo   da    Câmara    Municipal   de   Cabo   Frio,   realizada  no     

        dia 14(quatorze) de setembro do ano de 2017(dois mil e dezessete). 

        Às dezoito horas do dia 14(quatorze) de setembro 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 Vinícius Corrêa, 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, Leticia dos Santos 

Jotta, Miguel Fornaciari Alencar, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de 

Moura, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio Oliveira e Vagne Azevedo 

Simão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente Sessão em nome de Deus. A seguir, o Senhor Presidente solicitou ao 

senhor primeiro secretário que fizesse a leitura da Ata. Após, foi lida e 

aprovada a Ata do dia 12 (doze) de setembro do ano de 2017 (dois mil e 

dezessete). 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: PAUTA DA 48ª (QUADRAGÉSIMA 

OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA 

(2017 - 2018) - A CONTAR DE 1954. -1º PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2018) 

DE 14 DE SETEMBRO DE 2017; EXPEDIENTE Entrega de Diploma de 

Moção de Aplausos Autor: Vereador Oseias Rodrigues Couto - 

Outorgado: Academia de Letras e Artes da Região dos Lagos – AleArt.; 

Entrega de Diploma de Moção de Aplausos Autor: Vereador Oseias 

Rodrigues Couto - Outorgado: Ilmº Sr. Mauro Lemos; TRIBUNA LIVRE - 

RESOLUÇÃO Nº 442, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1995, OFICIO Nº 015/2017 

- CENTRO DE TREINAMENTO ATLETAS DE FUTURO, REPRESENTANTE: 

BRUNO RODRIGUES VIEIRA DA SILVA – Coordenador Orientador 

Educacional; PROJETO DE LEI  - Nº 0195/2017 – VEREADOR VINICIUS 

CAETANO CORREA, ASSUNTO: Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  

Executivo  em  dar  publicidade  dos  loteamentos  regulares no Município de 

Cabo Frio; PROJETO DE LEI  - Nº 0198/2017 – VEREADOR VANDERLEI 

RODRIGUES BENTO NETO, ASSUNTO: Dispõe sobre a criação de Oficinas 

de Capacitação para Desempregados em situação de rua a partir de cinquenta 

anos de idade; PROJETO DE LEI - Nº 0199/2017 – VEREADORA LETICIA 

DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: Institui a Semana Municipal de Combate 

ao Abuso e à exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; PROJETO DE 

RESOLUÇAO - Nº 0066/2017 – VEREADOR RAFAEL PEÇANHA e 1/3 DE 
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VEREADORES, ASSUNTO: Cria   a   Comissão   Especial   0de   Defesa   do   

Servidor   Público   (Comdesp),   e   dá   outras Providências; INDICAÇÃO - Nº 

0240/2017 – VEREADOR OSÉIAS RODRIGUES COUTO, ASSUNTO: Solicita 

ao Exmº Sr. Prefeito que determine a Secretaria competente com a maior 

urgência o reparo, manutenção e urbanização da rua das Pacas em Unamar no 

2º Distrito de Cabo Frio –Tamoios; INDICAÇÃO - Nº 0287/2017 – VEREADOR 

VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, ASSUNTO: Solicita ao Exmo. 

Senhor Prefeito a Implantação de Academia Popular na Praça do Bairro 

Gamboa. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a 

Tribuna Livre ao Sr. Bruno Rodrigues Vieira da Silva, representante do 

Centro de Treinamento Atletas do Futuro, que inicialmente saudou a todos. Em 

seguida falou sobre sua vida profissional, destacando que não media esforços, 

no sentido de procurar estudar, para melhor atender aos jovens e adolescentes 

e disse de sua honra em ser um medalhista olímpico. Após, citou preceitos 

legais, que privilegiavam jovens e adolescentes na área dos esportes. Falou 

sobre diretrizes da educação que inseria o esporte no contexto escolar, 

destacando que a interdisciplinaridade era comprovadamente salutar para as 

crianças e jovens, principalmente os que se encontravam em situação de 

vulnerabilidade social. Disse, que o judô inseria a criança e o jovem no 

contexto social e a necessidade de competir era trabalhada de forma ética, 

canalizando sua energia, tornando o jovem calmo e paciente. Disse ainda, que 

o principio fundamental do judô era ceder para vencer. Continuou discorrendo 

sobre os benefícios do esporte na vida dos jovens e crianças. Após, agradeceu  

atenção de todos e emocionado disse que a luta era muito grande, no que 

encerrou seu discurso. Após, o senhor presidente franqueou a Tribuna aos 

oradores inscritos. Ocupou a Tribuna como único orador inscrito, o Vereador 

Rafael Peçanha de Moura, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, 

aludiu ao seu discurso da Sessão anterior sobre o pagamento do servidor, 

enfatizando que o prefeito afirmara que a greve era precipitada, mas, que 

considerava precipitado o governo que, em seis meses já não cumpria mais os 

compromissos acordados. Disse ainda que, o servidor tinha seus direitos cada 

vez mais retirados, como era o caso do Decreto do Prefeito de dias atrás. 

Observou, que naquela data os servidores da área da saúde começaram a 

receber seus salários, mas, que muitos receberam seus pagamentos com 

valores errados. Reiterou que, era de extrema importância que houvesse 

planejamento e previsão, em decorrência de que, a verba especifica do 

FUNDEB, do mês de agosto ao mês de setembro era de cerca de dez milhões 

de reais para a educação, assim ficava difícil compreender o motivo pelo qual o 

pagamento não estava disponível para o funcionário no quinto dia útil do mês, 

como preceituava a Lei Orgânica Municipal. Disse, que de um lado alguém 

falava de precipitação, mas, que havia era a procrastinação, que era uma 

situação inadmissível. Continuando, sublinhou que apresentava na pauta 

daquela Sessão, a criação da comissão de defesa dos servidores municipais, 

que fora fruto de uma conversa ocorrida a cerca de um mês, onde estiveram 



presentes os representantes daquele segmento e que a proposta era de sua 

autoria, mas, que recebia anuência de outros vereadores. Agradeceu ao 

vereador Miguel Alencar, que assinara aquela proposta com ele e disse, que 

aquele não era um posicionamento de A ou B, mas, um posicionamento da 

Casa Legislativa. Reiterou ainda, que o Projeto de Resolução dispondo sobre a 

criação da Comissão Especial de Defesa do Servidor Público, seria 

apresentado e votado naquela Sessão, que era um entendimento da Casa para 

fiscalizar e fazer com que o servidor participasse mais de sua vida funcional. 

Disse, que a Casa por muito tempo fora conhecida como a Casa do Silêncio, 

mas, que na atualidade todos os integrantes da Câmara tinham o desejo da 

mudança de postura, assim, estava certo de que junto aos servidores da 

educação e da saúde, poderia clamar pelos direitos que estavam sendo 

negados. 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, FORAM 

ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS 

SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI - Nº 0195, 0198 E 0199/2017 E 

PROJETO DE RESOLUÇAO - Nº 0066/2017. FORAM APROVADAS AS 

INDICAÇÕES - NSº 0240 E 0287/2017. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente franqueou a Tribuna para a Explicação Pessoal. Não havendo 

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. 

 

                                          

                                          

 


