
          

 

 

 

       Ata   da    Décima    Quarta    Sessão  Ordinária  do  Segundo  Período  

       Legislativo   da    Câmara    Municipal   de   Cabo   Frio,   realizada  no     

       dia 26(vinte e seis) de setembro do ano de 2017(dois mil e dezessete). 

        Às dezoito horas do dia 26(vinte e seis) 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 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, 

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 que fizesse a leitura e apreciação da Ata do dia  

21/09/2017. A Ata foi aprovada com a ressalva feita pelo Vereador Vinícius 

Corrêa, que em QUESTÃO DE ORDEM, disse: “Senhor Presidente, somente 

solicito que seja feita uma correção no texto, onde se lê: `reiterou que, não 

poderia deixar de agradecer, já que sua família morava naquela localidade, a 

limpeza da Fonte do Itajuru`; não foi isso que a gente colocou no momento. O 

agradecimento foi em função de estar sendo feita a limpeza no patrimônio 

histórico municipal e que a gente faz parte da comunidade do Itajuru, mas, 

nunca por que limpou por que é vizinho da nossa família”. Após, o senhor 

presidente solicitou que o senhor Primeiro Secretário procedesse a leitura do 

Expediente, que constou do seguinte: 51ª (QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA) 

SESSÃO ORDINÁRIA DO 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 

2020) - 29ª PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2017) DE 26 DE SETEMBRO DE 

2017; EM CONFORMIDADE COM O ART. 71, ITEM 1 DO REGIMENTO 

INTERNO: Após a leitura ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS A 

ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DA REGIÃO DO LAGOS; PROJETO DE LEI 

Nº 0202/2017 – VEREADORA LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: 

DISPÕE  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DE  NUTRICIONISTAS  NAS  

ESCOLAS MUNICIPAIS  E  CENTROS  MUNICIPAIS  DE  EDUCAÇÃO  

INFANTIL  DE  CABO FRIO; PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 0072/2017 - 

RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: CRIA   O  PROGRAMA    IDEIA  

LEGISLATIVA COMO FERRAMENTA DE PARTICIPAÇÃO   POPULAR   NO   

ÂMBITO  DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

REQUERIMENTO Nº 0107/2017 – VEREADOR OSÉIAS RODRIGUES 

 

Estado do Rio de Janeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 



COUTO, ASSSUNTO: 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; 

REQUERIMENTO: 0124/2017 - VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE 

CABO FRIO, ASSUNTO: REQUER A CONVOCAÇÃO DOS VEREADORES   

PARA ELEIÇÃO DA MESA, ASSUNTO: DIRETORIA  PARA  O  BIÊNIO  DE  

2019/2020,  CONFORME  DISPOSTO  NO  ARTIGO 5º DO REGIMENTO 

INTERNO; INDICAÇAO Nº 0107/2017 – VEREADOR OSÉIAS RODRIGUES 

COUTO, ASSUNTO: SOLICITA AO EXMº PREFEITO QUE DETERMINE A 

SECRETARIA COMPETENTE A  ELABORAÇÃO  DE  ESTUDOS  PARA  A  

CRIAÇÃO  DE  PROJETOS,  COM  O INTUITO  DE  IMPLEMENTAR  UM  

PROGRAMA  A  DENOMINAR - SE  “HORTAS COMUNITÁRIAS”, INCLUINDO 

HORTA MEDICINAL NO 2º DISTRITO; INDICAÇAO Nº 0282/2017 – 

VEREADORA LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: SOLICITA AO 

EXMº SR. PREFEITO O REPARO NA RUA MANINHA CARRIÇO NO BAIRRO 

JARDIM FLAMBOYANT; INDICAÇAO: 0284/2017 – VEREADORA 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, ASSUNTO: SOLICITA   AO   EXMO   

SENHOR   PREFEITO   A   REABERTURA  DO  HOSPITAL MUNICIPAL DA 

CRIANÇA; INDICAÇAO Nº 0293/2017 – VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE 

MOURA, ASSUNTO: SOLICITA  AO  EXMº  PREFEITO  A  REFORMA  E  

REABERTURA  DA  FONTE  DO ITAJURÚ PARA VISITAÇÃO. Terminada a 

leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna aos oradores 

inscritos. Ocupou a Tribuna como Primeira oradora inscrita, a Vereadora 

Letícia dos Santos Jotta, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, 

parabenizou a Senhora Luciana Huguenin pelo belíssimo trabalho e também 

aos surdos presentes na Assistência, destacando que naquela data era 

comemorado o dia nacional dos surdos. Em seguida, observou que saíra uma 

lista dos habilitados para o programa Minha Casa, Minha Vida, mas, que não 

significava que tendo o nome da lista a pessoa teria sido contemplada, pois, 

ainda haveria um sorteio. Após, comentou sobre Projeto de Lei de sua autoria, 

dispondo sobre a obrigatoriedade de nutricionistas nas escolas municipais e 

centros municipais de educação infantil de Cabo Frio, destacando que a 

obesidade ocasionava diversas outras doenças e sua proposição pretendia 

garantir a saúde das crianças. Disse ainda, que sua proposta sobre a semana 

de prevenção contra o abuso de crianças e adolescentes, também era de 

extrema importância a conscientização sobre aquele tema, visto que na maioria 

das vezes o fato ocorria dentro da própria casa da criança ou adolescente. 

Reiterando que, aquele tema poderia ser discutido dentro das escolas, no 

sentido de alertar os alunos, já que a cada dez minutos quarenta crianças eram 

molestadas. Continuando, disse que naquele momento recebera através do 

Wat sap notícia sobre um grave acidente na rodovia Amaral Peixoto, o que 

infelizmente era recorrente, e mais, que o Corpo de Bombeiros mais próximo 

se localizava no centro de Cabo Frio e não havia um atendimento de 



emergência no local. Assim, apresentaria projeto que beneficiaria muito a 

população de Tamoios, visto que tinha o objetivo de disponibilizar uma 

ambulância naquela localidade e solicitou apoio dos Nobres Pares. Agradeceu 

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

Vereadora Alexandra Codeço, que inicialmente saudou a todos. Após, 

agradeceu a tradutora de Libras, senhora Luciana Huguenin, frisando que a 

mesma tornara possível através de seu trabalho à acessibilidade aos surdos à 

Sessão Plenária. Após, agradeceu as pessoas que prestigiaram o evento do 

PRB, ocorrido no dia anterior no Hotel Caribe, onde fora discutido o feminicídio, 

enfatizando que aquele não era um tema agradável e que, muitas vezes o fato 

se iniciava através da violência doméstica. Reiterou que, na maioria das vezes 

a mulher não tinha apoio ou forças para denunciar. Após, elogiou a 

administração do Secretário de Saúde Dr. Roberto Pilar, destacando que o 

mesmo era sempre muito solícito aos seus pleitos, mas, que não poderia deixar 

de registrar que, o fechamento do Hospital da Criança não dera certo, já que as 

crianças estavam indo para o hospital de São Pedro da Aldêia. Sugeriu, que o 

hospital fosse reaberto e que mesmo voltando a funcionar aos poucos, não 

deixasse de atender as crianças do município, no que encerrou sua fala. A 

seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que inicialmente 

saudou a todos. Após, teceu elogios à equipe organizadora do simpósio sobre 

surdez, destacando que estivera presente no evento e que tivera oportunidade 

de aprender muito sobre aquele tema. Em seguida, afirmou que fora aprovado 

um Requerimento na Casa Legislativa no dia 31 de agosto, onde fora solicitado 

informações sobre a empresa Prime, que prestava serviços emergências para 

a prefeitura, no que se referia à coleta de lixo e também informações sobre o 

preço da metragem linear da pintura de meio fio, de postes, coqueiros e outros. 

Observou que, havia incompatibilidade nos discursos do governo, uma vez 

que, tiravam-se direitos fundamentais do cidadão, quando havia gastos 

excessivos ou estranhos em outras áreas. Disse também que, naquela data 

chegara à Casa um Projeto de Lei do Executivo Municipal, que revogava a Lei 

que garantia a gratificação de alfabetização para os profissionais do ensino 

fundamental. Reiterou que, por um lado discutia-se a necessidade de avançar 

na integração de culturas, como era o caso da cultura surda no universo 

escolar e por outro, havia um retrocesso. Disse que, entendia a questão 

financeira do município, mas, não conseguia entender o motivo pelo qual as 

crianças tivessem que pagar pelo erro de outrem. Assim, desde aquela data 

manifestava seu voto contra aquela matéria. Disse que, uma das justificativas 

do governo era que a lei da gratificação criada em 2010, tinha como um dos 

objetivos a fixação dos profissionais do primeiro segmento no primeiro ano e 

que o objetivo não tinha sido atingido. Continuando, sublinhou que todos eram 

sabedores dos problemas que levavam os professores, até mesmo os efetivos, 

a abandonarem a rede municipal, que era a falta de respeito, a falta de 

pagamento. Disse que, nem mesmo o ex-prefeito Alair Corrêa retirara aquela 

gratificação de tais profissionais e que o atual governo, que fizera um discurso 



criticando o ex-prefeito, procedia de forma muito pior. Em seguida, deu as boas 

vindas ao novo secretário de Educação, Alessandro Teixeira, destacando que  

travaria diálogos sempre respeitosos com o mesmo, mas, deixava claro que 

estaria sempre ao lado dos profissionais da educação. Após, comentou sobre o 

Decreto do prefeito que eliminava gratificações dos servidores e seus 

desdobramentos. Disse, que cobraria sempre aos que deviam, aos que 

acabaram com a economia da cidade e não admitiria que quem pagasse as 

dividas fossem os filhos dos cidadãos e nem os professores de Cabo Frio. 

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

Presidente solicitou que o Senhor Primeiro Secretário tomasse assento à 

presidência para que ele pudesse fazer uso da Tribuna. À Tribuna, o Vereador 

Achilles Barreto, procedeu às saudações de praxe. Em seguida, 

cumprimentou especialmente aos surdos presentes na Assistência e falou 

sobre a importância do Simpósio sobre surdez ocorrida no município, que seria 

a primeira de muitas outras que estariam por vir. Adiante, reportou-se a ocasião 

em que uma menina lhe pedira a oportunidade de estudar e que garantira à 

mesma que seu pedido seria atendido. Após, discorreu sobre a postura da 

Secretária de Educação, Senhora Laura Barreto, ressaltando que a mesma 

desde o momento em que aceitara o desafio de assumir aquela secretaria 

deixara claro, que após estabilizar aquela instituição, deixaria o cargo. Disse 

que, o papel da base do governo era cobrar práticas que beneficiassem a 

educação, mas, que o compromisso de Laura Barreto, que a principio pretendia 

ficar apenas três meses e acabara ficara nove meses, fora cumprido. Disse 

ainda, que haveria apenas uma troca, onde Laura Barreto assumiria a pasta da 

coordenação da Ciência e Tecnologia, que era a pasta do Senhor Alessandro 

Teixeira, que por sua vez assumiria a Secretaria de Educação. Observou, que 

estava certo de que Alessandro Teixeira, por sua competência e ilibada 

reputação, faria um excelente trabalho junto a equipe que permaneceria a 

mesma que auxiliara a Laura Barreto. Parabenizou a toda a equipe da 

Educação, 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 NOS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO 

DE LEI: 0015, 0052, 0060, 0061, 0063, 0064, 0071 E 0093/2017. FOI 

ENCAMINHADO PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA O 

PROJETO DE LEI Nº 0202/2017. FOI APROVADO O PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 062/2017.  FOI RETIRADO A PEDIDO DO AUTOR O 

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 0072/2017. FORAM APROVADOS OS 

REQUERIMENTOS NSº 107 E 124/2017 AS INDICAÇÕES NSº 0107, 0282 E 

0284/2017. FOI RETIRADA A INDICAÇÃO Nº 0293/2017. Terminada a Ordem 

do Dia, e 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.   


