
                                       

 

 

       Ata    da    Décima    Quinta    Sessão  Ordinária  do  Segundo  Período  

       Legislativo    da    Câmara    Municipal   de   Cabo   Frio,   realizada  no     

       dia 03(três) de outubro do ano de 2017(dois mil e dezessete). 

        Às dezoito horas do dia 03(três) de outubro 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 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: 

52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DO 15ª (DÉCIMA 

QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 29ª PERÍODO (01/01/2017 À 

31/12/2018) DE 03 DE OUTUBRO DE 2017; EM CONFORMIDADE COM O 

ART. 71, ITEM 1 DO REGIMENTO INTERNO: LEITURA E APRECIAÇÃO DA 

ATA DO DIA 26/09/2017; EXPEDIENTE: Entrega do Diploma de Moção de 

Aplausos - Autor: Vereador Rafael Peçanha de Moura - Outorgado: 

Instituto Santa Rosa; Autor: Vereador Rafael Peçanha de Moura - 

Outorgado: Sr. Juliano Leal; TRIBUNA LIVRE -  RESOLUÇÃO Nº 442, DE 

07 DE NOVEMBRO DE 1995; OFICIO/ Nº 1233/2017 – Conselho Tutelar de 

Cabo Frio - REPRESENTANTE: Presidente Douglas Serafim Felizardo; 

OFÍCIO GAPRE CM Nº 52/2017- PREFEITO MARCOS DA ROCHA MENDES 

- M.E. Nº 17/2017 - PROJETO DE LEI Nº 190/2017, ASSUNTO: DISPÕE 

SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS - 

PPP, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 

2004; OFÍCIO GAPRE Nº 56/2017 - PREFEITO MARCOS DA ROCHA 

MENDES - M.E Nº 21/2017 - PROJETO DE LEI: 213/2017, ASSUNTO: 

REESTRUTURA O PROCESSO DE CONSULTA PARA INDICAÇÃO DA 

EQUIPE  DE DIREÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE CABO FRIO,  E  REVOGA  AS  LEIS  Nº  2.382,  DE  4  DE  

OUTUBRO  DE  2011  E  N°  2.608,  DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014; 

PROJETO DE LEI Nº 014/2017 – VEREADORA ALEXANDRA DOS SANTOS 

CODEÇO, ASSUNTO: DISPOE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 

GUIA MIRIM DE TURISMO; PROJETO DE LEI Nº 118/2017 – VEREADORA 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, ASSUNTO: INSTITUI  A  SEMANA  
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DE  CONSCIENTIZAÇÃO  E  PROTEÇÃO  DOS  DIREITOS  DOS ANIMAIS E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 169/2017 – VEREADOR 

GUILHERME AARAO QUINTAS MOREIRA, ASSUNTO: DISPÕE   SOBRE   

CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO GRUPAMENTO DE RONDA ESCOLAR 

PREVENTIVA E OSTENSIVA DA CIDADE DE CABO FRIO E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAIS; PROJETO DE LEI Nº 207/2017 – VEREADOR RAFAEL 

PEÇANHA DE MOURA, ASSUNTO: CRIA  O  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  

PREVENÇÃO  AO  CÂNCER  DE  MAMA NA REDE  BÁSICA DE SAÚDE   DO   

MUNICÍPIO   DE   CABO   FRIO   E   DÁ   OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

PROJETO DE LEI Nº 214/2017 – VEREADORA LETÍCIA DOS SANTOS 

JOTTA, ASSUNTO: DISPÕE SOBRE O MUNICÍPIO DE CABO FRIO  

CONCEDER TERAPIA EM GRUPO PARA AS MULHERES COM CÂNCER   

DE MAMA, NAS SUAS UNIDADES DE SAÚDE; PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº  0010/2017 - COMISSAO ESPECIAL, ASSUNTO: 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO, AS COMPETÊNCIAS, COMPOSIÇÃO    E 

REGULAMENTO  DO  CONSELHO  DA  CIDADE  DE  CABO  FRIO  E  DÁ  

OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 0070/2017 – 

VEREADOR RODOLFO AGUIAR DE FARIA, ASSUNTO: CONFERE  O  

TÍTULO  DE  CIDADÃO  CABO - FRIENSE  AO SR.  MARCELO  CARDOSO 

PAIXÃO; PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 0071/2017 – VEREADOR 

RODOLFO AGUIAR DE FARIA, ASSUNTO: CONFERE  O  TÍTULO  DE  

CIDADÃO CABO - FRIENSE AO SR. LEANDRO GRILLO GUIMARÃES; 

REQUERIMENTO Nº 0134/2017 – VEREADOR: EDILAN FERREIRA 

RODRIGUES, ASSUNTO: REQUER A PRESENÇA DO REPRESENTANTE 

DA ENEL PARA QUE PRESTE INFORMAÇÕES A ESTA CASA 

LEGISLATIVA, REFERENTE ÀS CONSTANTES FALTAS E QUEDAS DE 

ENERGIA NO MUNICIPIO DE CABO FRIO; INDICAÇAO Nº 0283/2017 - 

VEREADORA: LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, ASSUNTO: SOLICITA AO 

EXMº SENHOR PREFEITO O REPARO NA RUA SUL NO BAIRRO VILLE  

BLANCHE; INDICAÇAO Nº 0292/2017 – VEREADOR GUILHERME AARAO 

QUINTAS MOREIRA, ASSUNTO: SOLICITA AO EXMO.  SENHOR 

PREFEITO A LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DA FONTE DO ITAJURÚ; 

INDICAÇAO Nº 0294/2017 – VEREADOR: VANDERLEI RODRIGUES BENTO 

NETO, ASSUNTO: SOLICITA AO EXMO.  SENHOR PREFEITO A 

DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA PARA AGENDAMENTO DAS 

CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NOS ESF’S (ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA); INDICAÇAO Nº 0295/2017 – VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE 

MOURA, ASSUNTO: SOLICITA AO EXMº PREFEITO A CRIAÇÃO DE 

UNIDADE ESF NO BAIRRO SÃO FRANCISCO. Terminada a leitura do 

Expediente, o Senhor Presidente franqueou a TRIBUNA LIVRE – ao 

representante do Conselho Tutelar de Cabo Frio, Douglas Serafim 

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

Fórum que ocorreria nos dias seis, sete e oito de outubro, onde seriam 

discutidas questões concernentes às crianças e adolescentes, como a 



violência. Convidou a toda a população para participar do evento. Após, disse 

que mesmo sem estrutura, o Conselho Tutelar de Cabo Frio era aguerrido e 

todos viam o avanço e o crescimento daquela instituição, que unia forças com 

todas as instituições de Cabo Frio. Agradeceu a atenção de todos, no que 

encerrou seu discurso. Após, ocupou a Tribuna Livre, o senhor João, também 

integrante do Conselho Tutelar de Cabo frio, que inicialmente saudou a todos. 

Após afirmou que no Conselho tutelar não havia partido político e que no fórum 

a ser realizado no Centro Evangelístico Internacional, seriam discutidas 

políticas públicas e todos estavam convidados a participar. Agradeceu a 

atenção de todos, no que encerrou sua participação. Após, o senhor presidente 

agradeceu a contribuição dos representantes do Conselho Tutelar de Cabo Frio 

e disse que a Câmara estaria representada no citado Fórum. Em seguida, 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. Adiante, disse que o problema com relação à 

violência contra crianças era muito sério e que ela própria era autora de 

proposição que visava coibir aquele crime. Em seguida, disse que com relação 

ao Segundo Distrito, estava empenhada em buscar soluções para a rodovia 

Amaral Peixoto, que era conhecida como “rodovia da morte”, em decorrência 

da periculosidade do lugar. Disse, que nem sempre o vereador encontrava 

retorno em seus pleitos e que muitos cidadãos que procuravam os vereadores 

estranhavam o fato de que por vezes o mesmo não era atendido em suas 

demandas. Disse que, o vereador deveria ser a voz do povo, mas, que na 

verdade nem sempre ocorria daquela forma. Comentou em seguida, sobre 

Projeto de Lei dispondo sobre terapia de grupo para pessoas que foram 

acometidas pelo câncer, ressaltando que a terapia tinha como objetivo elevar a 

autoestima das mulheres atingidas pela doença, no sentido de que as mesmas 

não caíssem em depressão. Disse que, também o toque era importantíssimo 

para a mulher se prevenir, já que eram os três segundos que poderiam salvar 

vidas, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora 

Alexandra Codeço, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, 

parabenizou a equipe do Colégio Santa Roza, destacando que em um 

momento muito difícil de sua vida, ela e seus filhos foram acolhidos naquela 

instituição com muito carinho. Assim, agradecia a Deus pela vida de todos. Em 

seguida, disse que o fórum a ser realizado pelo Conselho Tutelar de Cabo Frio 

seria de grande valia e que aquela instituição vinha realizando um grande 

trabalho no município. Continuando, comentou sobre Projeto de Lei de sua 

autoria, dispondo sobre o Guia Mirim, que tinha como objetivo fazer com que 

os turistas conhecessem a História de Cabo Frio e tirar os adolescentes da rua 

e que projetos semelhantes já ocorriam em outras cidades. A seguir, falou 

sobre outro projeto de sua autoria, dispondo sobre a semana da 

conscientização da proteção e direitos dos animais, destacando que também 

aquela causa muito a preocupava. Reiterou que também apoiava a castração 

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



ocupou a Tribuna o Vereador Rafael Peçanha de Moura, que inicialmente 

saudou a todos. Após, saudou a equipe do Colégio Santa Rosa. Em seguida, 

falou sobre o Projeto de Lei, dispondo sobre a eleição para diretores de escola, 

destacando que o mesmo fora construído pela categoria de maneira 

democrática e que torcia para que a tramitação na Casa fosse breve. 

Prosseguindo, teceu comentários sobre proposição de sua autoria, dispondo 

sobre a criação de programa de prevenção ao câncer de mama na rede básica 

de saúde e unidades de saúde, destacando que aquele também era um projeto 

construído a várias mãos e como queria muito que aquele projeto se 

concretizasse, estivera com o Secretário de Saúde, com a Professora Laura 

Barreto, coordenadora de Ciência e Tecnologia, com as representantes da 

instituição amigas da mama, com o presidente da Comissão de Constituição de 

Justiça e também com o secretário de Educação e que o projeto tinha como 

objetivo incentivar as pessoas que ingressassem nas unidades de saúde 

tivessem acesso às informações sobre como prevenir o câncer de mama. 

Falou ainda sobre a importância de que os atendentes estivessem capacitados 

para prestar esclarecimentos sobre o tema. Observou que, a prevenção era de 

extrema importância para que os hospitais centrais fossem desafogados. 

Assim, solicitava o apoio dos Nobres Pares naquela luta. Continuando, criticou 

a administração do governo municipal, enfatizando que no passado havia a 

empresa Córrego Rico e que, na atualidade havia a empresa Prime, como 

também houvera o “bucho de ouro” na educação e que na atualidade havia o 

“lixo de ouro” no município de Cabo Frio. Disse que, todos assistiam os aditivos 

feitos nos contratos emergenciais da empresa Prime com a COMSERCAF, que 

somavam a monta de cerca de trinta e cinco milhões com limpeza urbana e 

outras atividades. Reiterou a seguir, que houvera até mesmo o cancelamento 

de um edital para licitação de empresa que de forma permanente passaria a 

realizar aqueles serviços, mas, que a mesma fora suspensa pelo Tribunal de 

Contas por conta de constar erros na documentação. Disse que, outras cidades 

também apresentaram editais com erros, assim, notificaria o TCE para que 

medidas fossem tomadas, no sentido de que fosse averiguado se tais erros 

não eram premeditados, no sentido de que os contratos emergenciais 

pudessem ser renovados. Disse que, de um lado tais situações eram 

recorrentes e de outro, tinha quase certeza de que o governo, mais uma vez, 

não honraria o pagamento dos servidores no prazo acordado. Afirmou ainda, 

que o vale transporte do servidor não estava sendo respeitado, que daquela 

forma, não tinha como trabalhar. E ainda, que também outros direitos não 

estavam sendo respeitados, enquanto a empresa prime tinha lucros 

vertiginosos. Após, dirigindo-se ao senhor presidente, observou que fora 

aprovado na Casa, Requerimento onde deveria haver informações sobre 

quantos e quem eram os funcionários da empresa Prime e qual era o preço da 

metragem da pintura do meio fio, que era um grande mistério. Disse ainda, que 

o prazo de resposta estava quase vencendo, e mais, “que era tanta coisa 

pintada, mas, ninguém via pintando o dinheiro na conta do trabalhador” [sic]. 



Disse que, não deixaria esforços naquela luta. 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, FOI APROVADO PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 

DE REDAÇÃO FINAL NOS SEGUINTES PROJETOS: EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 0003 E 0004/2016, EMENDA ADITIVA Nº 0013/2017, 

PROJETO DE LEI Nº 0096/2011, PROJETO DE LEI Nº 0056, 0085, 0103 E 

0105/2017. FORAM ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE 

LEI: 190/2017 - M.E. 17/2017, PROJETO DE LEI: 213/2017- M. E 21/2017, 

PROJETO DE LEI Nº 014, 118, 169, 207 E 214/2017, PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 0010/2017, PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 0070 E 

0071/2017. FOI APROVADO O REQUERIMENTO Nº 0134/2017 E AS 

INDICAÇÕES NºS: 0283, 0292 E 0295/2017. FOI RETIRADO PELA 

AUSÊNCIA DO AUTOR A INDICAÇAO Nº 0294/2017.  Terminada a Ordem do 

Dia, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna para a Explicação Pessoal. 

Ocupou a Tribuna em Explicação Pessoal, o Vereador Edilan Ferreira 

Rodrigues, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, comentou sobre as 

recorrentes oscilações de energia, sublinhando que aquele fato configurava a 

falta de respeito para com o trabalhador do município. Disse que, também a 

Prolagos, faltava com o respeito para com a população, quando não prestava 

os serviços a contento. Disse ainda, que o desrespeito da ENEL no segundo 

Distrito, se estendia também por todo município de Cabo Frio. Sugeriu que um 

representante da ENEL prestasse esclarecimentos na Casa legislativa, já que o 

cidadão merecia ser tratado com dignidade. Após, citou o caso de um cidadão 

de apelido “Bolão”, que tinha em sua propriedade três relógios de marcação de 

consumo de energia, mas, que em apenas um poste havia energia, no entanto, 

a cobrança da TIP (Taxa de Iluminação Pública) chegava nas três contas. 

Disse ainda, que caso o representante da ENEL fosse convocado para prestar 

esclarecimentos na Casa e ele, vereador Edilan, não tivesse oportunidade de 

fazer uma réplica, seria melhor que não viesse à Casa, em decorrência de que 

ele fora eleito pelo povo, a quem tinha o dever de defender. Agradeceu a 

atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após, o senhor presidente disse 

que aquele pedido era muito pertinente, já que o problema era mesmo 

recorrente, toda a população estava reclamando e que a convocação seria feita 

para que a ENEL pudesse se posicionar e prestar os devidos esclarecimentos. 

Em seguida, franqueou a Tribuna em Explicação Pessoal, ao Vereador Oséias 

Rodrigues Couto, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, comentou 

sobre o programa Outubro Rosa, destacando que apareciam sessenta mil 

novos casos todos os anos e a prevenção era imprescindível, já que a saúde 

era tudo para a família brasileira. Falou sobre a importância de novos 

investimentos, para que todos os bairros do município fossem assistidos. Em 

seguida, observou que lamentava a saída da funcionária Aline, da área de 

saúde de Tamoios e que por muitas vezes fora atendido de forma imparcial 



pela mesma. Disse, que aquela senhora deveria inclusive, ser colocada na 

função de subsecretaria de saúde do Distrito de Tamoios, tal era sua eficiência 

naquele setor. Após, aludiu ao discurso do Vereador Edilan, quanto à 

prestação de serviço da ENEL, enfatizando que o diretor daquela empresa já 

estivera presente na Casa, mas, que na ocasião o mesmo não quisera utilizar a 

Tribuna, em virtude de que não tinha autonomia para responder pela empresa 

em nível regional, mas, que o mesmo sugerira que poderia ser enviado ofício a 

um superior de Niterói. Reiterou, que providências deveriam ser tomadas, no 

sentido de dirimir os problemas de energia no segundo Distrito. Agradeceu a 

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

Vereador Silvio David Pio de Oliveira, que inicialmente saudou a todos os 

presentes. Em seguida, agradeceu a Comissão que montou o código de 

posturas, frisando que naquela ocasião todos os vereadores receberiam uma 

cópia da minuta do mesmo, que estava obsoleto desde o ano de 1967. Disse 

que, para que houvesse uma fiscalização a contento deveria haver um Código 

de Posturas atualizado e que durante quatro meses a equipe trabalhara 

naquele documento. Agradeceu também a COMSERCAF em nome do senhor 

Luís Sales, pelos trabalhos prestados. Continuando, observou que diversas leis 

existiam, mas, não eram cumpridas, como era o caso dos empacotadores nos 

supermercados de Cabo Frio. Disse que, aquela prática gerava empregos e 

sugeriu que o secretário de fazenda ordenasse a fiscalização em tais 

estabelecimentos. Reiterou ainda, que muitos já passaram pelo 

constrangimento de permanecer por horas nas filas de bancos, quando havia 

lei que garantia a dignidade ao cidadão, e se era lei deveria ser cumprida. 

Disse que, também os banheiros em tais estabelecimentos, deveriam ser 

disponibilizados aos usuários. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou 

sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Luís Geraldo Simas de 

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

programa “Outubro Rosa”, destacando a importância do programa, cujo foco 

naquele ano, era o exame, em virtude de que caso a doença fosse detectada 

no início, haveria 95% de chance de cura. Após, aludindo ao discurso do 

vereador Edilan, observou que realmente a oscilação de energia era um grande 

transtorno para todos os cidadãos e muitas vezes configuravam em grandes 

prejuízos para os comerciantes. Com isso, era de extrema importância que os 

representantes daquela instituição esclarecessem aquelas questões e 

mostrassem, quais eram as medidas cabíveis para sanar o problema, já que 

contratos eram feitos para que fossem revistos. Agradeceu a atenção de todos, 

no que encerrou sua fala. Após, o senhor presidente agradeceu o discurso do 

Vereador Luis Geraldo. Disse que, as vereadoras sempre usavam rosa para 

homenagear a campanha Outubro rosa e que até mesmo a Casa Legislativa 

estava com iluminação rosa, para também homenagear a campanha. Após, 

ocupou a Tribuna o Vereador Vinícius Corrêa, que inicialmente saudou a 

todos. Em seguida, reportou-se à reunião ocorrida recentemente com 

proprietários de hotéis e pousadas do município, ressaltando que na ocasião, 



um hoteleiro observou que não soubera explicar a um turista o motivo pelo qual 

a Praça das Águas se encontrava em estado de abandono. Disse que, o 

mesmo questionara aos vereadores quanto aos motivos serem políticos. Em 

seguida, afirmou que a obra fora realizada com dinheiro público e havia 

preceitos legais que garantiam que houvesse manutenção pelo prazo de cinco 

anos, sem nenhum ônus para o município. Assim, entraria com proposição, 

para que o prefeito acionasse a empreiteira, convocando-a para os necessários 

reparos na Praça das Águas. Disse ainda, que caso o prefeito deixasse de agir, 

passaria a ter responsabilidade e estaria incorrendo em prevaricação. 

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

presidente agradeceu as palavras do vereador Vinícius Corrêa, destacando 

que o mesmo, apesar de ser vereador de oposição, não deixava de contribuir 

sempre para o bem do município. Disse ainda, que na citada reunião com os 

hoteleiros foram colocadas algumas sugestões, para melhorar o turismo em 

Cabo Frio e fora feita uma relação com sete pontos, onde dois lhe chamaram a 

atenção, que foram o reuso da água na Praça das Águas e a utilização dos 

“verdinhos” que trabalhavam no estacionamento, como agentes de turismo, 

que poderiam contar a história de Cabo Frio aos visitantes. 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. 

 

 

           

 


