
 

                         

 

 

 

Ata da Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice-Prefeito, como 

prescreve a Lei Orgânica do Município, Artigo 29, inciso 1º e 3º da 

Constituição Federal, o Artigo 11 da Lei Orgânica e do Artigo 2º do 

Regimento Interno para o Período 17 de julho de 2018 a 31 de 

dezembro de 2020. ------------------------------------------------------------------ 

Às dezoito horas do dia dezessete de julho do ano de 2018, reuniu-se a 

Câmara no Plenário da Casa Legislativa, sob a Presidência do Vereador 

Jefferson Vidal, nos termos do que prescreve a Lei Orgânica do Município, 

Artigo 29, inciso 1º e 3º da Constituição Federal, o Artigo 11 da Lei 

Orgânica e do Artigo 2º do Regimento Interno. Declarando abertos os 

trabalhos, o Senhor Presidente registrou a presença dos Vice-prefeitos de 

Araruama e Armação dos Búzios, da Deputada Enfermeira Rejane, do 

Deputado Silas Rodrigues Bento e outros representantes de diversos 

segmentos sociais do município. A seguir, convidou os Vereadores Luis 

Geraldo Simas de Azevedo e Alexandra Codeço, para atuarem 

respectivamente como Primeiro e Segundo Secretários, ainda em 

consonância com o artigo 2º do Regimento Interno da Casa. Dando 

prosseguimento, o Senhor Presidente convidou a todos para que em posição 

de respeito homenageassem o Hino Nacional e em seguida. Após, 

cumprindo o rito regimental, o Senhor Presidente iniciou o procedimento 

legal de posse do Prefeito e vice-prefeito, Adriano Guilherme de Teves 

Moreno e Felipe Monteiro da Silveira Pires. A seguir, disse o Senhor 

Presidente (presidindo): _ “Presentes no Plenário o Senhor Prefeito 

Adriano Guilherme de Teves Moreno e Felipe Monteiro da Silveira Pires, 

prestarão seus respectivos compromissos solenes como Prefeito e Vice 

Prefeito do Município de Cabo Frio. O Senhor Prefeito Adriano Guilherme 

de Teves Moreno (prestando compromisso): _ “Prometo manter, defender e 

cumprir a Constituição e observar as leis e administrar o Município de 

Cabo Frio, visando o bem geral dos munícipes”. O Senhor Presidente 

(presidindo): “agora o juramento do senhor Vice-prefeito Felipe Monteiro 

da Silveira Pires”. O Senhor Vice-prefeito (prestando compromisso): 

“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição e observar as leis e 

administrar o Município de Cabo Frio, visando o bem geral dos 

munícipes”. O Senhor Presidente (presidindo): “Declaro empossados nos 

cargos de Prefeito do Município de Cabo Frio o Senhor Adriano Guilherme 

de Teves Moreno e no cargo de Vice-prefeito o Senhor Felipe Monteiro da 

Silveira Pires, para o mandato correspondente ao Período de 17 de julho de 
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2018 a 31 de dezembro de 2020. Após, o senhor presidente convidou o 

Exmo. Senhor Vice-prefeito para fazer uso da palavra. À Tribuna o Vice-

prefeito Senhor Felipe Monteiro da Silveira Pires, inicialmente procedeu 

às saudações de praxe. Agradeceu a expressiva votação, destacando que os 

votos confiados a ele e ao Dr. Adriano, fariam com que Cabo Frio jamais 

voltasse a ser o que fora em governos anteriores. Em seguida, citou o 

músico Raul Seixas, “um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas, 

um sonho que se sonha junto é realidade”. Reiterou que Dr. Adriano amava 

Cabo Frio e sua vitória era semelhante à vitória de Davi sobre Golias. 

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

presidente convidou o Exmo. Senhor Prefeito para fazer uso da Tribuna. À 

Tribuna o Prefeito Adriano Guilherme de Teves Moreno, inicialmente 

procedeu às saudações de praxe e disse que estava ciente de suas 

responsabilidades como prefeito do município de Cabo Frio. A seguir, 

discorreu sobre sua trajetória politica, destacando que aquele era o início de 

um novo tempo, que fora iniciado com uma eleição extemporânea. 

Observou que, não desejava vingança ou revanche, em decorrência de que 

seu único objetivo era executar um governo enxuto e transparente. Fez 

apelo para que a população desse as mãos, visto que a vitória fora do povo, 

como fora demonstrado nas urnas. Afirmou que, infelizmente a campanha 

fora entremeada de ataques pessoais e nenhuma proposta ou plano de 

governo. Sublinhou que, era chegada a hora de reconstruir o município de 

Cabo Frio com a ajuda de todos os cidadãos. Disse que, os malfeitores 

deveriam ser punidos para que os jovens tivessem como vislumbrar um 

futuro. Disse ainda que, o povo de Cabo Frio voltara a ater esperança e fé e 

que era imprescindível que houvesse um trabalho conjunto entre o 

Executivo Municipal e a Casa Legislativa, para uma Cabo Frio melhor. 

Disse a seguir, que primeiramente estava organizando os serviços 

essenciais e que o sofrimento do povo estava proibido. Agradeceu o 

carinho do todos os presentes, que muito efusivos impediam que o prefeito 

continuasse seu discurso. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou 

seu pronunciamento. A seguir, o senhor presidente convidou para fazer uso 

da Tribuna a Senhora Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente saudou ao 

Prefeito eleito Dr. Adriano Guilherme de Teves Moreno e seu vice, Felipe 

Monteiro, bem como a todos os presentes. Disse, que estava sempre a 

serviço do povo de Cabo Frio e pediu a Deus que desse direção e proteção 

ao Senhor Prefeito naquela nova fase de sua vida. Disse em seguida, que o 

Vereador Zé Ricardo fora sempre um bom amigo na Casa desde o início de 

sua vereança e agradeceu ao mesmo pelo apoio, no que encerrou sua fala. 

Após, fez uso da palavra o Vereador Silvio David Pio Oliveira, que 

inicialmente saudou a todos. Após, parabenizou ao prefeito e ao Vice-

prefeito, destacando que o povo acreditara na mudança e que a justiça por 

vezes demorava, mas, acabava acontecendo. Disse que, o povo ansiava por 



mudanças e também por políticas públicas. Reiterou em seguida, que o 

povo era merecedor de todas as honras. Agradeceu a atenção de todos, no 

que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Oséias 

Rodrigues Couto, que inicialmente saudou a todas as autoridades 

presentes. Em seguida, disse que todos eram sabedores de que ele era um 

vereador distrital, representando o Distrito de Tamoios e lutando por aquela 

população que pleiteava tratamento igualitário e políticas públicas que 

proporcionassem o desenvolvimento do Segundo Distrito. Agradeceu a 

atenção de todos, no que encerrou sua fala. Em seguida, ocupou a Tribuna 

o Vereador Edilan Ferreira Rodrigues, que inicialmente saudou a todos. 

Após, reportou-se à ocasião em que numa coligação com a Rede, disputara 

o pleito eleitoral para vereador junto ao Dr. Adriano, enfatizando que mais 

uma vez teria o prazer de trabalhar em prol de Cabo Frio ao lado do 

mesmo. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após, fez 

uso da Tribuna o Vereador Vanderlei Rodrigues Bento Neto, que 

inicialmente procedeu as saudações de praxe. Continuando, dirigindo-se ao 

senhor Prefeito, disse que estivera ao lado do Doutor Adriano quando 

muitos não acreditaram nele e solicitou que o mesmo tivesse cuidado com 

os bajuladores. Disse que, o prefeito eleito não tivera o apoio dos 

empresários ou tempo de fala na televisão e quem acreditou no Prefeito 

Adriano Guilherme de Teves Moreno, fora o povo, assim, o prefeito 

deveria valorizar muito a população de Cabo Frio e não deveria haver 

covardia com tais pessoas, no que encerrou sua fala. A seguir, fez uso da 

palavra o Vereador Vinícius Corrêa, que inicialmente parabenizou o 

prefeito eleito e afirmou que fazia alguns anos que vivia na lide política e 

tinha consciência do quanto à família era importante para o homem 

público. Disse que, por certo a família dariam ao novo prefeito os melhores 

conselhos. Após, observou que tecera comentários afirmando que um voo 

solo não seria adequado na campanha política do Dr. Adriano, em virtude 

de que havia o perigo da máquina pública suplantar a campanha política do 

prefeito eleito, mas, que estaria ao lado do novo prefeito, sempre 

trabalhando pelo bem da população de Cabo frio, no que encerrou sua fala. 

A seguir, fez uso da palavra o Vereador Rafael Peçanha, que inicialmente 

saudou a todos. Em seguida, disse que esperava que o Doutor Adriano 

realizasse um excelente governo ao lado da população. Disse que, também 

disputara aquele pleito, mas, que se sentia honrado pela lisura do processo 

em que o Doutor Adriano fora vitorioso. Agradeceu a sua expressiva 

votação e afirmou que continuaria executando seu papel de representante 

do povo, tecendo elogios e criticando quando fosse necessário, sempre 

buscando a transparência e acima de tudo atuando com a liberdade que 

sempre tivera desde o início de seu mandato. Disse que, almoços, cafés e 

outros rapapés não eram necessários, apenas pedia ao novo governo 

transparência e da mesma forma ofereceria de sua parte, a transparência 



que sempre fizera parte de sua conduta na Casa Legislativa. Em aparte, o 

senhor Prefeito, Adriano Moreno disse que, a parceria e o apoio da Câmara 

seriam fundamentais para beneficiar Cabo Frio. Parabenizou o Vereador 

Rafael Peçanha pela lisura e democracia com que conduzira sua campanha 

eleitoral. Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha disse que 

jamais fora aparteado por um prefeito e agradeceu o aparte. Disse que, seu 

compromisso era com o povo de Cabo Frio, com isso continuaria sua luta 

na defesa da população, com a liberdade política que lhe era peculiar. 

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

presidente convidou o Deputado Silas Bento para fazer uso da palavra. À 

Tribuna o Deputado Silas Rodrigues Bento, afirmou que o que ocorrera no 

município de Cabo Frio fora um feito de Deus. Disse que, Dr. Adriano fora 

vitorioso, mas, que não seria fácil mudar o perfil político da cidade e que 

transformar os que tinham motivos escusos na lide política seria um 

verdadeiro desafio. Observou que, acreditava que Deus elevaria a cidade 

através de Adriano e que o mesmo fora escolhido para libertar Cabo Frio de 

uma política retrógrada. Disse ainda, que a família era de extrema 

importância como esteio para o político e ressaltou que seria realizado um 

grande governo apoiado pela população de Cabo Frio, no que encerrou sua 

fala. Após, o senhor presidente ordenou que fosse executado o Hino de 

Cabo Frio. Após, nada mais havendo a tratar, 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.  

 
 


