
          

  

 

Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária  do 

Segundo Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 26(vinte    

e seis) de outubro do ano de 2017(dois mil e 

dezessete).________________________________ 

        Às dezoito horas do dia 26(vinte e seis) de outubro do ano de 2017(dois 

mil e dezessete) sob a Presidência do Vereador Jefferson Vidal Pinheiro, 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, 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 67ª (SEXAGÉSIMA 

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

(2017 - 2020) - 29ª PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2018) DE 26 DE 

OUTUBRO DE 2017 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 19/10/2017; ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS  - 

AUTOR: VEREADOR EDILAN FERREIRA RODRIGUES - OUTORGADO: 

ASSOCIAÇÃO DE HIDROGINÁSTICA ONDINAS ENTREGA DO DIPLOMA 

DE MOÇÃO DE APLAUSOS AUTOR: VEREADOR VAGNE AZEVEDO 

SIMÃO - OUTORGADO: SRA. KARIN PRISCILA BRAGA KNAUFT; 

TRIBUNA LIVRE Nº 086/2017 - RESOLUÇÃO Nº 442, DE 07 DE NOVEMBRO 

DE 1995 - OFÍCIO/ Nº 040/2017 - PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBSERVAÇÃO CABO FRIO - REPRESENTANTE: SRA. SULAMITA 

RANGEL DE OLIVEIRA; PROJETO DE LEI: 0200/2017 - MARCOS DA 

ROCHA MENDES, INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE 

CABO FRIO PARA O PERIODO DE 2018 A 2021; PROJETO DE LEI: 

0211/2017 - MARCOS DA ROCHA MENDES, ESTIMA  A  RECEITA  E  FIXA  

A  DESPESA  DO  MUNICÍPIO  DE  CABO  FRIO  PARA  O  EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2018. OFÍCIO GAPRE Nº 63/2017 - MENSAGEM 

EXECUTIVA Nº 22/2017; PROJETO DE LEI: 0219/2017 - RAFAEL PEÇANHA 

DE MOURA, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR A OUVIDORIA E 

DEFENSORIA DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO – RJ E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0228/2017 - VANDERLEI 

RODRIGUES BENTO NETO“, DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO 

 

Estado do Rio de Janeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 



SISTEMA ELETRÔNICO NO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO MUNICÍPIO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; PROJETO DE RESOLUÇAO: 0099/2017 - 

GUILHERME AARAO QUINTAS MOREIRA, CONFERE  O  TÍTULO  DE  

CIDADÃO  CABO - FRIENSE  AO  SENHOR  CARLOS  CÉSAR  DE ASSIS; 

PROJETO DE RESOLUÇAO: 0100/2017 - GUILHERME AARAO QUINTAS 

MOREIRA, CONFERE  O  TÍTULO  DE  CIDADÃ  CABO - FRIENSE  A  

SENHORA  MIRIAM  DOS  SANTOS AZEVEDO; PROJETO DE 

RESOLUÇAO: 0101/2017 - VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, 

CONFERE  O  TÍTULO  DE  CIDADÃO  CABO - FRIENSE  AO  SENHOR  

BRUNO  MUNIZ  DO DESTERRO; PROJETO DE RESOLUÇAO: 0102/2017 - 

VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, CONFERE  O  TÍTULO  DE  

CIDADÃO  CABO -FRIENSE  AO  SENHOR  RICARDO  BORGES MACHADO; 

PROJETO DE RESOLUÇAO: 0105/2017 - EDILAN FERREIRA RODRIGUES, 

CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO - FRIENSE AO SR. JOSÉ 

FACURY HELUY. REQUERIMENTO: 0137/2017 - OSÉIAS RODRIGUES 

COUTO, REQUER  RELATÓRIOS   CONTENDO   A   RELAÇÃO   DAS   

LICENÇAS,   PERMISSÕES   E AUTORIZAÇÕES  EXPEDIDAS,  VALOR  

ARRECADADO  PELO  MUNICÍPIO  POR  ÁREA GEOGRÁFICA, 

CONSIDERANDO A LEI MUNICIPAL Nº 1.539/2000, BEM COMO INFORME A 

SUA DEVIDA REGULAMENTAÇÃO CONFORME PREVISTO NO ART. 16 DA 

REFERIDA LEI; INDICAÇAO: 0235/2017 - ALEXANDRA DOS SANTOS 

CODEÇO, SOLICITA    AO    EXMO    SR.    PREFEITO    A    REABERTURA    

DO    CEAM    (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER) 

EM TAMOIOS; INDICAÇAO: 0239/2017 - OSÉIAS RODRIGUES COUTO, 

SOLICITA AO EXMº PREFEITO QUE DETERMINE A SECRETARIA 

COMPETENTE COM A MAIOR URGÊNCIA UM ESTUDO DE VIABILIDADE 

PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CANIL  MUNICIPAL  LOCALIZADO  NA  

FAZENDA  CAMPOS  NOVOS  NO  2º  DISTRITO  DE CABO FRIO – 

TAMOIOS; INDICAÇAO: 0311/2017 - JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, 

SOLICITA  AO  EXMO.  SENHOR  PREFEITO  A  CONSTRUÇÃO  DA  SEDE  

DA  ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MONTE ALEGRE I; 

INDICAÇAO: 0312/2017 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA  AO  

EXMº  SENHOR  PREFEITO  A  INCLUSÃO  DO  EXAME  DE  MAMOGRAFIA 

COMO EXAME DE ROTINA NOS POSTOS DE SAÚDE DA CIDADE DE CABO 

FRIO ONDE JÁ SÃO REALIZADOS EXAMES PREVENTIVOS; INDICAÇAO: 

0314/2017 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, SOLICITA  AO  EXMO  SR.  

PREFEITO  A  REATIVAÇÃO  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE POLÍTICAS   

PÚBLICAS   SOBRE   DROGAS - COMAD,   E   DO   FUNDO   MUNICIPAL   

DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – FUMPAD; INDICAÇAO: 

0315/2017 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA  LIBERAÇÃO  PARA  

REYNAN  SANTOS  ASSISTIR  AS  SESSÕES  PLENÁRIAS DESTA CASA 

LEGISLATIVA DENTRO DO PLENÁRIO. Terminada a leitura do Expediente, o 

Senhor Presidente solicitou que o senhor Primeiro Secretário lesse a 

justificativa e que fosse entregue a Moção de Aplauso à representante da 



Instituição Ondinas, pelo Vereador Edilan Ferreira Rodrigues, outorgante da 

Moção de Aplausos. Após, o senhor presidente franqueou a Tribuna Livre, ao 

Senhor, Valdecir, representante dos pescadores artesanais de Tamoios, que 

inicialmente agradeceu pela oportunidade de fazer uso da palavra. Discorreu 

sobre o trabalho dos pescadores do Segundo Distrito, destacando que no ano 

de 2015 fora trazida à Casa Legislativa a demanda sobre a pavimentação e 

ordenamento do local, onde desde há muito tempo o povo procura os 

pescadores para comprar seus produtos. Disse, que a recuperação do local, 

significava a entrada de divisas para Tamoios, não somente através da venda 

de pescados, mas, também através do turismo. Disse ainda, que durante o 

defeso, os catadores de guaiamuns da localidade de Chavão, chegavam a 

passar necessidade, assim, solicitou providências no sentido de que fosse 

criada uma frente de trabalho durante aquele período. Ao final, disse que era 

de extrema importância que o Poder Público voltasse os olhos para o Segundo 

Distrito, que sofria com a quantidade de lixo acumulado no local, o que por 

certo acabaria prejudicando o meio ambiente. Agradeceu a atenção de todos, 

no que encerrou sua fala. A seguir, o senhor presidente franqueou a Tribuna 

aos Vereadores inscritos para o uso da Tribuna.  Ocupou a Tribuna como 

primeira oradora inscrita a Vereadora Letícia dos Santos Jotta, que 

inicialmente saudou a todos, em especial à Senhora Karen e aos funcionários 

da UPA. Disse que já trabalhara no sistema de saúde e conhecia bem seu 

funcionamento. Saudou aos jovens eleitos para o Parlamento Juvenil na 

pessoa do jovem Gabriel. Continuando, disse que com relação ao discurso do 

Senhor Valdecir, parabenizava a Associação dos pescadores. Disse ainda, que 

fizera um estudo e tomara conhecimento de que a pesca do Segundo Distrito já 

chegara a manter cerca de cento e cinquenta famílias, mas, que na atualidade 

o número caíra para cinquenta famílias, assim, colocava-se a disposição 

daqueles profissionais. Após, comentou sobre a Lei 312, que preceituava a 

disponibilização de exames gratuitos de mamografia, assim, entrara com 

proposição, no sentido de que fosse colocado um aparelho de mamografia no 

Primeiro Distrito e outro no Segundo Distrito. Continuado, disse que fora 

amplamente divulgado nas redes sociais, o apelo do Senhor Renan Santos, 

quanto à necessidade de acessibilidade para os portadores de deficiências no 

Plenário da Casa Legislativa, assim, levantava também aquela bandeira no 

sentido criar proposição para ajudar naquela causa. Em seguida, comentou 

sobre sua posição com relação à questão dos diretores das escolas municipais, 

enfatizando que seu voto fora pela democracia, visto que não definiria quem 

estaria a frente das escolas, mas, quem vencesse através do voto. Agradeceu 

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

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

parabenizou a senhora Karen, e elogiou o Vereador Vagne pela iniciativa de 

conceder a Moção de Aplausos àquela senhora que realizava um maravilhoso 

trabalho junto à sua equipe da UPA. Disse que, se preocupava muito com os 

pescadores e que também admirava muito aquela classe. Disse ainda, que o 



bairro da Gamboa também necessitava de um deque e aquele era o seu 

grande objetivo. Prosseguindo, comentou sobre Indicação de sua autoria, 

dispondo sobre a criação de um CEAM, no Segundo Distrito, ressaltando que 

as mulheres que sofriam violência sabiam da importância daquela instituição. 

Após, discorreu sobre a discussão acerca dos diretores de escolas municipais 

ocorrida na Sessão anterior, enfatizando que votara pela reeleição, no sentido 

de que se colocara no lugar de tais pessoas e que não era justo que faltando 

apenas um mês para a eleição, o diretor não tivesse o direito de ser reeleito. 

Criticou a postura do SEPE, destacando que aquela instituição deveria se fazer 

respeitar e que caso houvesse novamente a mesma votação votaria mais mil 

vezes da mesma forma. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua 

fala. Após, o senhor presidente interino, Vereador Jeferson Vidal disse que 

concordava com as palavras da Vereadora Alexandra Codeço e também 

votaria da mesma forma por mais mil vezes a favor da democracia. A seguir 

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

todos. Em seguida saudou os membros do Parlamento Juvenil, destacando 

que naquela manhã passara ótimos momentos com os mesmos, quando fora 

sabatinado. Saudou os pescadores de Tamoios, destacando que apresentara 

Projeto de Lei que alterava a Lei que já estava obsoleta, no sentido de que o 

direito que já existia pudesse ser implementado para melhorar a vida daqueles 

profissionais. Cumprimentou também os funcionários da UPA de Cabo Frio 

presentes na Assistência. Após, agradeceu a presidência da Casa pela 

aprovação da Comissão Especial de Defesa do Servidor Público, que era um 

Projeto de sua autoria, mas, que fora aprovado por unanimidade por todos os 

Vereadores e ficara ainda mais feliz por ter sido nomeado presidente da 

Comissão e ter ao seu lado o vereador Vagne Azevedo Simão, como relator da 

mesma. Disse que, estava certo de que a Casa contribuiria no sentido de tentar 

dirimir os problemas relacionados à Classe com postura firme. Continuando, 

discorreu sobre Projeto de Lei de sua autoria, dispondo sobre a criação da 

ouvidoria e defensoria da pessoa idosa, destacando que aquele projeto tinha 

como objetivo auxiliar o município a criar políticas públicas que beneficiassem 

os idosos, assim, solicitava o apoio dos Nobres Pares. Prosseguindo, 

comentou sobre Indicação, também de sua autoria, quanto ao retorno do 

COMAD Conselho Municipal Ante Drogas e do Fundo Municipal ante drogas, 

que eram instituições fundamentais para o combate àquele mal, que ceifava 

muitas vidas. A seguir, comentou sobre duas Emendas a LDO, uma que 

incluiria atividades esportivas e outra sobre a utilização do dinheiro que 

sobrasse do orçamento da Câmara, voltados para projetos de combate à fome, 

destacando que as crianças tinham o direito de viver mais e melhor. Após, 

comentou sobre projeto que tinha como objetivo proteger os professores e 

funcionários das instituições escolares contra a violência nas escolas. Ao final, 

aludiu ao Orçamento para o ano de 2018, enfatizando que houvera redução do 

orçamento na educação e paradoxalmente houvera aumento no orçamento da 

COMSERCAF, o que configurava um grande absurdo. Disse, que enquanto 



estivesse integrando a Casa Legislativa estaria empenhado naquela luta, visto 

que era inadmissível que o lixo de ouro fosse contemplado, em detrimento dos 

estudantes do município, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna 

o Vereador Vinicius Corrêa, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, 

disse que era um contrassenso ter sido anunciado cortes na educação, e ainda 

assim houvesse aumento do orçamento da COMSERCAF. Disse também, que 

com relação à eleição para diretores das escolas municipais, a proposta 

enviada pelo governo em acordo com o SEPE, previa essencialmente uma 

mudança no artigo novo, parágrafo segundo, que versava sobre a eleição ou 

reeleição dos diretores e diretores adjuntos para mais um período. Disse, que a 

lei em vigência, permitia a reeleição do diretor e observou que todos os 

vereadores estavam conscientes do seu voto e ele próprio pretendia 

restabelecer o que rezava a lei atual, para que os atuais diretores pudessem 

concorrer à reeleição. Ressaltou em seguida, que não procedia o que fora 

alardeado, sobre o vereador querer proteger alguém, em decorrência de que, 

quem resolveria aquela questão seria a comunidade escolar através do voto e 

que para ser democracia de verdade, não deveria haver temor do voto. Em 

aparte, o vereador Jefferson Vidal disse que havia cerca de trinta dias, o SEPE 

vinha ameaçando colocar os rostos dos vereadores nos postes da cidade, mas, 

que em nenhum momento os vereadores deixaram de ouvir o SEPE ou os 

diretores de escola. Reiterou que, ameaças não eram permitidas em lugar 

nenhum. Retomando ao seu discurso, o Vereador Vinicius Corrêa disse que, 

não criticava o SEPE, pois, conhecia a luta daquele sindicato que não media 

esforços na luta em prol dos salários dos servidores, mas, que era necessário 

saber perder. Disse, que votara consciente e que sempre votaria com sua 

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

Vagne Azevedo Simão, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse 

que estava sendo criticado pelo SEPE, que estava colando cartazes pela 

cidade, o que inclusive era crime. Disse, que os vereadores criticados votaram 

a favor da reeleição dos diretores das escolas municipais, mas, que ele próprio 

era a favor da perpetuação dos diretores nas escolas. Disse, que a 

comunidade escolar não tivera oportunidade de se manifestar sobre aquela 

questão e que faltando apenas um mês para a eleição, as regras do jogo não 

poderiam ser mudadas. Disse ainda, que a lei atual permitia a reeleição e caso 

votasse contrário àquela matéria estaria rasgando a constituição. Reiterou, que 

o sindicato do professores, com sua posição politiqueira perdia a classe e 

perdia até mesmo os professores. Prosseguindo, ressaltou que era vereador de 

uma cidade inteira, tinha formação cristã e votava de acordo com sua 

consciência. E ainda, que o SEPE após ameaçar aos vereadores que não 

votassem de acordo com o seu posicionamento, pregou cartazes nos postes da 

cidade, o que era um absurdo. Disse, que o Sindicato ao invés do diálogo 

preferiam ameaças. 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: PROJETO DE LEI: 0047/2016 E 

PROJETO DE LEI: 0042/2017. FOI APROVADO PARECER FAVORÁVEL DA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NOS SEGUINTES PROJETOS: 

EMENDA MODIFICATIVA Nº: 0014, 0016 E 0021/2017, SENDO A SEGUIR 

ENCAMINHADAS PARA A COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORAM 

ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS 

SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0200, 0211, 0219, 0228/2017 E 

PROJETO DE RESOLUÇAO: 0099, 0100, 0101, 0102 E 0105/2017. FOI 

APROVADO O REQUERIMENTO: 0137/2017 E AS INDICAÇÕES NSº 0235, 

0239, 0311, 0312, 0314 E 0315/2017. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor 

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

em Explicação Pessoal, o Vereador Oséias Rodrigues Couto, que 

inicialmente saudou a todos. Em seguida, parabenizou o Projeto Parlamento 

Juvenil. Continuando, disse que na Casa havia muitas discussões e 

divergência, mas, que a democracia era sempre positiva. Disse, que a maioria 

dos vereadores entenderam que faltando quarenta dias para uma eleição não 

seria possível mudar a lei, assim, fora decidido pela reeleição. Reiterou, que o 

SEPE se manifestara de forma muito agressiva, dizendo que os vereadores 

eram inimigos da população. Disse, que perdoava o SEPE, mas, que os 

vereadores que votaram favoráveis à reeleição estavam de parabéns, assim, 

como os que votaram contra, em decorrência de que respeitava os que tinham 

opiniões divergentes. Pediu perdão aos diretores das escolas, visto que sabia o 

que era trabalhar numa instituição, onde muitas das vezes o salário não era 

pago em dia. Disse também, que era necessário que em primeiro lugar o Poder 

Público cumprisse as leis. Agradeceu a atenção de todos, 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, 

marcando 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. 

 

 

           

           

                                          

 


