
                 

 

 

       Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do 

Segundo Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Cabo Frio, realizada  no dia 21(vinte e um) de novembro         

do ano de 2017(dois mil e dezessete)._______________ 

        Às dezoito horas do dia 21(vinte e um) de novembro 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, 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 71ª (SETUAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO DO 15ª (DÉCIMA 

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

31/12/2018) DE 21 DE NOVEMBRO 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 31/10/2017; Entrega do 

Diploma de Moção de Aplausos -Autora: Vereadora Alexandra dos Santos 

Codeço - Outorgado: União dos  Profissionais  de  Contabilidade  do  

Interior  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  Região  dos Lagos; Autor: 

Vereador Miguel Fornaciari Alencar - Outorgada: Escola Municipal 

Professor Edilson Duarte; Autora: Vereadora Letícia dos Santos Jotta - 

Outorgado: Grupo “Mães Solidárias”; TRIBUNA LIVRE - RESOLUÇÃO Nº 

442, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1995 - OFICIO Nº 022/2017- IBASCAF – 

REPRESENTANTE: PRESIDENTE: NEIDE ESTELITA PEREIRA; EMENDA 

MODIFICATIVA: 0045/2017 - ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO, 

EMENDA  MODIFICATIVA  AO PROJETO  DE  LEI  Nº  211/2017  QUE  

ESTIMA  A  RECEITA  E  FIXA  A DESPESA PARA O EXERCICIO DE 2018; 

PROJETO DE LEI: 0140/2017 - GUILHERME AARAO QUINTAS MOREIRA, 

DISPÕE  SOBRE  O  ALINHAMENTO E A RETIRADA DE FIOS EM DESUSO  

E DESORDENADOS EXISTENTES EM POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA, E 

DÁ OUTRAS PRIVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0150/2017 – MIGUEL 

FORNACIARI ALENCAR, DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DAS  

CONDIÇÕES DE BALNEABILIDADE DAS PRAIAS NA CIDADE DE CABO 

FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0222/2017 -

OSÉIAS RODRIGUES COUTO,“INSTITUI O “PROGRAMA TRANSPORTE 

 

Estado do Rio de Janeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 



PELA VIDA” PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO  DE  

CANCÊR E HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”; REQUERIMENTO: 0161/2017 - OSÉIAS RODRIGUES 

COUTO, REQUER  AO  EXMO. CHEFE DO EXECUTIVO QUE TOME AS 

MEDIDAS  NECESSÁRIAS,  NO  QUE TANGE O RETORNO  DA  LINHA  DE  

ÔNIBUS  SALINEIRA,  QUE TRAFEGA NA RUA ORLANDO BRAGANÇA E NA 

ESTRADA DO GARGOÁ EM CAMPOS NOVOS NO 2º DISTRITO; 

REQUERIMENTO: 0177/2017 - JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, REQUER 

OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. EVERSON COELHO DOS 

SANTOS; INDICAÇAO: 0146/2017 - GUILHERME AARAO QUINTAS 

MOREIRA, SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A REMEDIAÇÃO DO LIXÃO 

BAIA FORMOSA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; INDICAÇAO: 0322/2017 -

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO  A  

RETIRADA  DE  DETRITOS  E  A  LIMPEZA  DA  PRAIA  DO SIQUEIRA; 

INDICAÇAO: 0325/2017 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA  AO  

EXMO.  SR.  PREFEITO  A  PODA  DE  ARVORE,  LIMPEZA  E  CORTE  DE  

MATOS  DA AV. WILSON MENDES – BAIRRO JACARÉ, CABO FRIO; 

INDICAÇAO: 0327/2017 - JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, SOLICITA AO 

EXMO. SR. PREFEITO A REFORMA DA PRAÇA DO PARQUE BURLE; 

INDICAÇAO: 0328/2017 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA  AO  

EXMº  PREFEITO  A  IMPLANTAÇÃO  DE  AGENTES  DE  TRÂNSITO  NA  

AVENIDA AMÉRICA CENTRAL, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EM  

FRENTE  AO  COLÉGIO  ESTADUAL  PROFESSOR RENATO AZEVEDO; 

INDICAÇAO: 0329/2017 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA  AO  

EXMO.  SR.PREFEITO A IMPLANTAÇÃO DE UM ÕNIBUS PARA  

LOCOMOVER A POPULAÇÃO DE TAMOIOS ATÉ O TREVO DE SÃO PEDRO 

EM DIA DE VISITA MÉDICA DO SUS NA CIDADE DE NITÉROI. Terminada a 

leitura do Expediente, o Senhor Presidente dirigiu os trabalhos para a entrega 

das Moções de Aplausos. Fez uso da palavra a Vereadora Letícia Jotta, que 

inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que sentia um orgulho muito 

grande em ter participado do recente evento realizado em prol das crianças da 

APAE, enfatizando que se cada um fizesse um pouquinho, por certo Cabo Frio 

seria muito melhor. E, mais, que era gratificante receber de volta o lindo sorriso 

das crianças da APAE. Após, observou que passaria a palavra à senhora 

Edna, organizadora da festa das crianças. A senhora Edna, cumprimentou a 

todos os presentes e enfatizou que citada festa fora muito agradável e que as 

crianças se divertiram muito. Agradeceu aos vereadores que participaram do 

evento, em especial a vereadora Letícia Jotta e a todas as mães que também 

colaboraram para o sucesso do projeto, que estava sendo maravilhoso. 

Continuando na direção dos trabalhos, o senhor presidente franqueou a 

Tribuna Livre à Senhora Neide Estelita Pereira, presidente da Associação 

dos Aposentados de Cabo Frio, que após as saudações de praxe apresentou 

os nomes dos integrantes da Administração daquela Associação. Após, 

destacou que a Lei 1.022, que garantia o pagamento dos aposentados, não 



estava sendo cumprida e até aquela data não havia previsão dos pagamentos 

do mês de novembro. Disse, que a associação acompanhava o trabalho da 

Casa Legislativa e não houvera nenhuma manifestação de apoio àquela 

categoria, a não ser o Requerimento do Vereador Rafael Paçanha, que 

pretendia cobrar do Executivo Municipal o cumprimento da citada lei. Em 

seguida, cobrou um posicionamento dos senhores vereadores, ressaltando que 

os mesmos eram os representantes do povo, logo, representantes dos 

aposentados. Disse, que havia aposentados passando por necessidades, 

assim, gostaria de saber o que os Nobres Vereadores fariam pelos 

aposentados. Disse, que entregaria a cada vereador cinco perguntas, 

concernentes aos problemas pelos quais passavam os aposentados. 

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

presidente franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna, a 

Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente procedeu as saudações de praxe. 

Em seguida, comentou sobre a agressão sofrida por um ator negro, 

amplamente divulgada pela mídia, destacando que sendo ela uma vereadora, 

negra e cidadã, não poderia deixar de comentar sobre aquele episódio. Disse, 

que a cada cem assassinatos, sessenta e um eram de negros, o que era 

revoltante. Em seguida, comentou sobre uma ocasião, em que ela própria fora 

vítima de racismo, quando estava fazendo um cruzeiro e que sendo ela e seu 

marido os únicos negros do navio, fora solicitada a servir uma outra pessoa em 

um bar, o que muito a constrangera. Disse, que o citado ator fora assaltado e 

ao pedir socorro fora segurado como se ele tivesse cometido o assalto e fora 

brutalmente espancado. Em seguida, questionou se o próprio Jesus Cristo era 

branco. Continuando, comentou sobre uma revista on line, onde sua equipe 

postava seus projetos e onde seriam publicados também os diversos tipos de 

cânceres, e ainda, comentou sobre proposição de sua autoria, dispondo sobre 

a colocação de um guarda defronte a escola Renato Azevedo, frisando que os 

sinais de trânsito daquele local estavam sempre sem funcionamento, o que 

prejudicava a travessia dos alunos. Após, discorreu sobre outra proposição de 

sua autoria, dispondo sobre a implantação de um ônibus para locomover os 

pacientes de Tamoios até o trevo de São Pedro da Aldeia, em dia de visita 

médica ao SUS na cidade de Niterói. Agradeceu a atenção de todos, no que 

encerrou sua fala. Após, o senhor presidente, dirigindo-se a senhora Neide 

Pereira, presidente da Associação dos aposentados, afirmou que entregaria as 

cinco perguntas feitas pela mesma concernentes ao pagamento daquela 

categoria, ao Senhor Clésio Guimarães, Secretário de Fazenda. Após, 

franqueou a Tribuna ao Vereador Rafael Peçanha, que inicialmente saudou a 

todos. Após, saudou os membros do Parlamento Juvenil, presentes naquela 

Sessão, destacando que aqueles jovens muito abrilhantavam a Casa. Em 

seguida, disse que se a juventude era importante, os aposentados eram 

importantes da mesma forma. Disse ainda, que sua mãe era aposentada do 

Estado, reclamava dos três meses de pagamentos atrasados, mas, que a 

maior reclamação era por ser reiteradamente chamada de inativa. Disse, que 



se enganavam os que pensavam que os servidores aposentados tinham menor 

“poder de fogo” porque não se mobilizavam, na verdade, tais pessoas estavam 

unidas e prontos para a luta por seus direitos, como estava fora feito naquela 

noite com equilíbrio e parcimônia. Disse que, a senhora Neide Pereira 

questionara os Vereadores sobre seus posicionamentos com relação aos 

aposentados e que os mesmos ficaram de se reunirem para tentarem dirimir 

tais problemas. Continuando, falou sobre sua postura política, destacando que 

pautava seu mandato pela transparência, assim, também não media esforços 

para que o Executivo melhorasse o Portal da Transparência, no sentido de que 

tudo fosse esclarecido com relação ao dinheiro arrecadado. Disse, que a 

parceria público/privada, que era uma boa proposição apresentada pelo 

Executivo, apesar de necessitar de algumas emendas e que também a Casa 

Legislativa poderia sempre melhorar. Observou, que ele próprio apresentara 

quinze Matérias com o objetivo de aumentar a arrecadação do município, mas, 

sempre com o intuito de eliminar o discurso da crise, pois, acreditava que o 

município que não trabalhava para criar meios de aumentar a arrecadação, não 

poderia reclamar por arrecadar menos. Disse ainda, que tivera oportunidade de 

apresentar como Emenda a LDO uma solicitação, para que o Poder Executivo 

cortasse cargos comissionados, o que fora aprovada pela Casa. Disse que, as 

atitudes individuais eram importantes e que em muitos momentos, embora 

houvessem embates, a casa concordava em melhorar as finanças no 

município. Disse que, com relação ao fundo capitalizado, fizera parte das 

manifestações contra o governo passado, o que ajudou a câmara a impedir que 

o Executivo retirasse cerca de nove milhões de reais do fundo capitalizado, que 

na atualizada ainda estava na conta, quando o fundo previdenciário tinha sido 

dilapidado. Disse, que a luta dos servidores e sindicatos ajudou a situação a 

ficar menos piores que era proibido mexer em fundo capitalizado dos 

aposentados ou qualquer outro grupo de servidores. Em seguida, disse que 

estaria sempre buscando ações que pudessem dirimir os problemas dos 

aposentados, como fora o caso da solicitação de esclarecimentos quanto ao 

não pagamento das aposentadorias e que esgotadas todas as instâncias, 

recorreria ao Ministério Público. Prosseguindo, afirmou que protocolara oficio 

naquela data, com questionando sobre a resolução 13 da Secretaria de 

Educação, que embora tivesse um bom objetivo, que era reduzir os gastos da 

educação, naquele caso traria uma sobrecarga de trabalho muito grande a um 

número inferior de funcionários, assim, sugeria que fosse feita alterações ou 

que a mesma fosse revogada. Disse ainda, que protocolara também ao prefeito 

um ofício, que encaminhava um abaixo assinado com cento e seis assinaturas 

e quinze páginas, de pessoas que solicitavam o retorno da antiga 

coordenadora do abrigo municipal Casa da Criança. Reiterou que, não 

conhecia àquela senhora, mas, que aceitara encaminhar a documentação, em 

virtude de que fora informado de que não fora possível protocolar o documento 

na prefeitura, o que custava a acreditar, visto que era direito de todo o cidadão 

se comunicar com o Executivo Municipal, que em um regime democrático era 



na verdade empregado do povo. Agradeceu a atenção de todos, no que 

encerrou sua fala. Não havendo mais oradores inscritos para o uso da Tribuna, 

o Senhor Presidente afirmou que também a Casa Legislativa procedera prática 

para redução de gastos cortando a assessoria dos vereadores e que cerca um 

milhão de reais seriam economizados. Disse, que também a solicitação de ter 

um representante do Ministério Público nas licitações da Casa foi atendida. E 

mais, que todos os gastos da Casa eram colocados no portal da transparência. 

Disse, que a Casa estava sempre a postos, no sentido de melhorar sempre 

mais para atender os anseios da população. Observou ainda, que no dia 29 do 

corrente mês seria realizada Audiência Pública na Casa Legislativa, para 

apreciação do Orçamento para o próximo ano. Após, conduziu os trabalhos 

para a ORDEM DO DIA. NESTA ETAPA, FOI RETIRADA A PEDIDO DO 

AUTOR A EMENDA MODIFICATIVA Nº 0045/2017. FORAM 

ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS 

SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI Nº 0140, 0150 E 0222/2017. FOI 

APROVADO O REQUERIMENTO Nº 0161/2017 E AS INDICAÇAOS NSº: 

0146, 0322, 0325, 328 E 329/2017. FOI RETIRADO PELA AUSÊNCIA DO 

AUTOR O REQUERIMENTO Nº 0177/2017 E A INDICAÇÃO Nº 0327/2017. 

Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna para a 

Explicação Pessoal. Ocupou a Tribuna em Explicação Pessoal, o Vereador 

Vagne Simão, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que no dia 

anterior fora comemorado o dia da consciência negra e discorreu sobre a 

trajetória de vida de Solon, que apesar de ter nascido em uma família pobre, 

fora um dos mais brilhantes economistas da história e uma das maiores 

referências intelectuais de todos os tempos. Disse que, o mesmo participara de 

debates antológicos, que até na atualidade faziam sucesso no you tube e que 

se houvesse mesmo uma consciência negra, seria difícil imaginar alguém mais 

consciente do que Sólon. Após, citou Morgan Freeman: “no dia em que 

pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca  e 

nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece”. Após, 

afirmou que a mesma bala que atingia o negro, atingia também ao louro ou 

qualquer outro e o que deveria existir mesmo era amor ao próximo. 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. 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. 


