
                                        

 

 

 

Ata da Vigésima Sexta Sessão Ordinária do Primeiro 

Período Legislativo da Câmara Municipal de Cabo Frio, 

realizada no dia 29(vinte e nove) de maio do ano de 

2018(dois mil e dezoito).---------------------------------------------- 

Às dezoito horas do dia 29(vinte e nove) de maio do ano de 2018(dois mil e dezoito) 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, José Ricardo Carvalho Gonçalves, Leticia dos 

Santos Jotta, Manoel Machado Azevedo, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, 

Silvio David Pio Oliveira, Vagne Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento e Vinícius Correa. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 108ª (CENTÉSIMA 

OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 29ª 

PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2018) DE 29 DE MAIO DE 2018. Cumprido o rito regimental, o 

Senhor Presidente 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: 24-05-2018; Entrega do Diploma de Moção de Aplausos - Autor: 

Jefferson Vidal Pinheiro - Outorgado: Drª.Sandra Maria Browne; Entrega do Diploma de Moção 

de Aplausos, Autor: Jefferson Vidal Pinheiro - Outorgado: Funcionários da CONSERCAF; 

PROJETO DE LEI: 0107/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, DISPÕE  SOBRE  A  

OBRIGATORIEDADE  DA  IMPLANTAÇÃO DE KIT  DE  PRIMEIROS - SOCORROS NOS ÔNIBUS 

INTERMUNICIPAIS; PROJETO DE LEI: 0109/2018 – EDILAN FERREIRA RODRIGUES, DISPÕE 

SOBRE O REGULAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE E A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  AMBULANTES NAS  PRAIAS,    VIAS    E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO; 

REQUERIMENTO: 0069/2018 - OSÉIAS RODRIGUES COUTO, REQUER   OUTORGA   DE   MOÇÃO   

DE   APLAUSOS   AO   GRUPO   MULHERES   DE NEGÓCIOS DE CABO FRIO E REGIÃO; 

REQUERIMENTO: 0070/2018 - OSÉIAS RODRIGUES COUTO, REQUER  OUTORGA  DE  MOÇÃO  

DE  APLAUSOS  À  SENHORA  MARIA  ELIZABETH COSTA DE JESUS E SILVA; REQUERIMENTO: 

0071/2018 - LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO, REQUER   OUTORGA   DE   MOÇÃO   DE   

APLAUSOS   AO   SENHOR   DOUTOR   JOSÉ ALFREDO CRESCENCIO; INDICAÇÃO: 0180/2018 - 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA    AO    EXMO.    SR.    PREFEITO    À    INSTALAÇÃO    DE    

PLACAS    COM INFORMAÇÃO  E   ORIENTAÇÃO   PARA   CHEGAR   AS   UNIDADES   DE   SAÚDE  

DO MUNICÍPIO; INDICAÇÃO: 0182/2018 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA AO EXMO. 

SR. PREFEITO À REFORMA GERAL DA PRAÇA PARQUE ELDORADO I; INDICAÇÃO: 0183/2018 - 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO      A    AQUISIÇÃO  DE  

UM  VEICULO  TIPO  VAN PARA O ABRIGO MUNICIPAL CASA DA CRIANÇA; INDICAÇÃO: 

0184/2018 - MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, SOLICITA  AO  EXMº  SENHOR  PREFEITO  EM  

CARÁTER DE  URGÊNCIA  A  REFORMA DO    GINÁSIO    POLIESPORTIVO    VIVALDO    BARRETO    

NO    BAIRRO        JARDIM  ESPERANÇA; INDICAÇÃO: 0185/2018 - LUIS GERALDO SIMAS DE 

AZEVEDO, SOLICITA  AO  EXM°  SR.    PREFEITO    A  INSTALAÇÃO  DE  PASSARELA  DE  ACESSO 

PARA   CADEIRANTES   E   PESSOAS   DE MOBILIDADE   REDUZIDA   NA   PRAIA   DO PONTAL NO 

DISTRITO DE TAMOIOS; INDICAÇÃO: 0188/2018 -LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA  AO  

EXMº  SR.  PREFEITO  A  CONSTRUÇÃO  DO  NOVO  ESF  DO  BAIRRO MANOEL CORRÊA. 
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Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna aos oradores 

inscritos. Ocupou a Tribuna como primeiro orador inscrito, o Vereador Edilan Ferreira 

Rodrigues, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, procedeu as saudações de praxe. A 

seguir, comentou sobre o Projeto de Lei, dispondo sobre o regulamento e consolidação do 

comércio ambulante e a prestação de serviços ambulantes nas praias, vias e logradouros 

públicos, destacando que naquela data sairia do papel o projeto de lei, que proporcionaria aos 

ambulantes de Cabo Frio levar o sustento para suas casas. Reiterou que, haveria uma breve 

tramitação na Casa, em observação aos preceitos legais, mas, que na Próxima Sessão o 

Projeto de Lei retornaria ao Plenário para os procedimentos finais. Agradeceu a atenção de 

todos, no que encerrou sua fala. A seguir, fez uso da Tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que 

inicialmente saudou a todos. Em seguida, registrou a presença dos ambulantes e funcionários 

da COMSERCAF sublinhando, que eram muito bem vindos os trabalhadores que ocupavam a 

casa que era do Povo. Adiante, ressaltou que os ambulantes pleiteavam o que todos os 

trabalhadores de Cabo Frio precisavam: respeito e o direito de trabalhar honestamente. 

Continuando criticou o governo anterior, enfatizando que faltara a regra e todo trabalhador 

gostava de regras e normas, desde que não os oprimissem. Disse também, que a regra do 

favoritismo não era bem vinda e ninguém queria, mas, que o foco deveria ser a politica pública 

do trabalho. Saudou a iniciativa do vereador Edilan que se empenhara na luta em prol dos 

ambulantes. Prosseguindo, discorreu sobre proposição de sua autoria, destacando que a 

mesma tinha como objetivo impedir a falta de respeito e a violência, no momento da apreensão 

de mercadorias dos trabalhadores ambulantes. Disse que, também os trabalhadores da 

COMSERCAF, que muitas vezes passavam despercebidos pela população de Cabo Frio, eram 

imprescindíveis para o desenvolvimento do município, assim, fora merecida a homenagem feita 

pela Casa, mas, que era necessário oferecer equipamentos necessários para o 

desenvolvimento do trabalho dos mesmos com propostas, posicionamentos ou ideias para 

melhorar a classe daqueles trabalhadores. Disse ainda, que a presença dos trabalhadores na 

Assistência, o reportou à época antes de ser vereador, quando era um trabalhador, sindicalista 

concursado do município, que por muitas vezes ocupara aquela Assembleia, sempre em busca 

de seus direitos. Disse, que como vereador tentava fazer da mesma forma, elogiando o que era 

favorável e criticando o que pudesse ser prejudicial ao povo. Disse que, seu mandado estaria 

sempre contra aos que abusassem, escravizassem ou desrespeitassem o trabalhador, no que 

encerrou sua fala. A seguir, o senhor presidente disse que antes de ser vereador estivera por 

dez anos trabalhando na praia, com isso sabia da luta daquela classe. Após, continuando na 

direção dos trabalhos ocupou a Tribuna o Vereador Manoel Machado de Azevedo, que 

inicialmente saudou a todos. Em seguida, teceu comentários sobre Indicação de sua autoria, 

dispondo sobre solicitação em caráter de urgência da reforma do Ginásio Poliesportivo, Vivaldo 

Barreto, enfatizando que, em decorrência de ter sido presidente da Liga, sendo Vereador e 

cidadão, não poderia deixar de empreender uma luta em favor daquele ginásio que em muito 

beneficiaria a população do bairro Jardim Esperança. Agradeceu a atenção de todos, no que 

encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente 

saudou a todos. Em seguida, disse que ocupava uma cadeira na Casa Legislativa com objetivo 

de lutar pelo povo e se dirigindo aos ambulantes disse que, sempre estivera ao lado dos 

mesmos, inclusive indicando o melhor caminho para dirimir os problemas da classe. Em 

seguida, elogiou a homenagem da Câmara para a classe dos garis, destacando que os 

mesmos eram dignos de todas as homenagens. Após, disse que naquela semana um grupo de 

mulheres, moradoras do condomínio Monte Carlo, a quem sempre dera uma atenção especial, 

estivera na Câmara procurando um vereador e por estar disponível no momento, fora até a 

recepção para atendê-las. Disse que, no sentido de tentar ajudar com as reivindicações das 

mesmas, imediatamente disponibilizara um de seus assessores para orientá-las. Dirigindo-se 

ao senhor presidente, disse que inclusive a maioria das mulheres estava de bermudas, o que 

levava a outra discussão, ao projeto de lei de sua autoria, quanto à possibilidade de entrada na 

Casa Legislativa de bermudas, assim, solicitava veementemente ao presidente da Casa, que 

agilizasse aquela questão. Observou que, ouvira de uma das mulheres, que a mesma não 



tinha uma calça comprida para vestir. Com isso, era inadmissível discriminar uma pessoa por 

sua vestimenta, quando até mesmo a cidade vizinha de Arraial do Cabo já abolira aquela 

questão. Aparteando a oradora, o senhor presidente afirmou que não poderia tomar aquela 

decisão sozinho, mas, que tomaria providências naquele sentido. Retomando ao seu discurso, 

a vereadora Letícia disse que se solidarizava com a causa dos caminhoneiros que estavam em 

greve e que inclusive, seu pai era caminhoneiro. Disse que, a categoria era unida e que o povo 

quando mostrava sua união, mostrava que juntos eram fortes. 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: 0107 E 0109/2018. FORAM APROVADOS OS 

REQUERIMENTOS NSº: 0069, 0070 E 0071/2018 E AS INDICAÇÕES NSº: 0180, 0182, 0183, 

0184, 0185 E 0188/2018. 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. 

 

 


