
 

                         

 

 

Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária do Primeiro 

Período Legislativo da Câmara Municipal de Cabo 

Frio, realizada no dia 19(dezenove) de julho do ano 

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

Às dezoito horas do dia 19(dezenove) de julho do ano de 2018(dois mil e dezoito) 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, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio 

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

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 122ª (CENTÉSIMA 

VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA 

(2017 - 2020) - 29ª PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2018) DE 19 DE JULHO 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 DAS ATAS: 12/07/2018 E 

17/07/2018; PROJETO DE LEI: 0009/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, INSTITUI 

HOMENAGEM AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PADRÃO; PROJETO DE LEI: 

0133/2018 - OSÉIAS RODRIGUES COUTO, DISPÕE  SOBRE  A  DIVULGAÇÃO  DO  

CARDÁPIO  DE  MERENDA  ESCOLAR,  E DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

REQUERIMENTO: 0076/2018 - VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, REQUER 

OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. THIAGO COSTA; REQUERIMENTO: 

0098/2018 - VAGNE AZEVEDO SIMAO, REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APOIO AO 

PROJETO DE LEI Nº 4754/2016 QUE TRAMITA NO CONGRESSO NACIONAL; INDICAÇÃO: 

0167/2018 - ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO    

A  IMPLANTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE  FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS DOS 

PACIENTES INTERNADOS; INDICAÇÃO: 0215/2018 – OSÉIAS RODRIGUES COUTO, 

SOLICITA  AO  EXMº  PREFEITO  QUE  DETERMINE,  COM  A MAIOR  URGÊNCIA  

POSSÍVEL,  A APLICAÇÃO DE SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ON LINE 

E POR TELEFONE PARA OS MUNÍCIPES DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0222/2018 - 

RODOLFO AGUIAR DE FARIA, SOLICITA  AO  EXMO.  SR. PREFEITO    O  CONSERTO  

DO  SEMÁFORO  E  PINTURA  DA  FAIXA  DE PEDESTRE NA AVENIDA ADOLPHO 

BERANGER JÚNIOR, NO BAIRRO GUARANI; INDICAÇÃO: 0223/2018 -RODOLFO AGUIAR 

DE FARIA, SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO  A  COLOCAÇÃO DE MANILHAS E 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA  RUA  LUIS  FRANCISCO  FERREIRA,  BAIRRO  GURIRI,  MAIS  

CONHECIDO  COMO  SÍTIO GURIRI; INDICAÇÃO: 0228/2018 – EDILAN FERREIRA 

RODRIGUES, SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO MEDIDAS URGENTES DE 

PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PRINCIPALMENTE, ILUMINAÇÃO DO TRECHO DE 

ACESSO AO BAIRRO CANTINHO DO CÉU, NO JARDIM ESPERANÇA; INDICAÇÃO: 

0229/2018 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA  AO  EXMO.  SENHOR  PREFEITO  A  

IMPLANTAÇÃO  DE  UM  ESF  PARA  O  BAIRRO JARDIM NAUTILUS; INDICAÇÃO: 

0230/2018 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, SOLICITA AO EXMº SR.  PREFEITO A 

REFORMA DO ESTÁDIO  CORREÃO; INDICAÇÃO: 0234/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS 

JOTTA, SOLICITA  AO  EXMº  SENHOR  PREFEITO  A  SINALIZAÇÃO  DE  TODAS  AS 

SECRETARIAS  DA PREFEITURA  UTILIZANDO  PLACAS  DE  INDICAÇÃO  DO  LOCAL  
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COM  O  NOME  DAS  DEVIDAS SECRETARIAS; INDICAÇÃO: 0238/2018 - RAFAEL 

PEÇANHA DE MOURA, SOLICITA  AO  EXMº.  SENHOR  PREFEITO  QUE  PROVIDENCIE  

VISITAS  DA  COMSERCAF  PARA MANUTENÇÃO E REPARO NO SISTEMA DE ESGOTO E 

BUEIROS NA ORLA DA PRAIA DO PERÓ E NA RUA JOSÉ RODRIGUES PÓVOAS, NO 

BAIRRO DA GAMBOA. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a 

Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna como primeiro orador inscrito o Vereador 

Rafael Peçanha, que inicialmente procedeu as saudações de praxe. A seguir saudou algumas 

lideranças do Segundo Distrito presentes na Assistência, destacando que faltava quase tudo 

em Tamoios, em virtude do descaso do Poder Público, mas, que era um pleito antigo da 

população que houvesse uma unidade de saúde e uma equipe de resgate que funcionasse 

vinte e quatro horas naquela localidade. Disse, que os acidentes na Rodovia Amaral Peixoto, 

conhecida como “Rodovia da Morte”, eram recorrentes e que o Vereador Oséias 

constantemente falava naquela questão. Em aparte, o Vereador Oséias Rodrigues Couto disse 

que, o Segundo Distrito se enchia de esperança com o novo Governo do Dr. Adriano e que o 

hospital vinte e quatro horas era uma reivindicação antiga do povo de Tamoios. Disse ainda, 

que 77% dos royalties de Cabo Frio eram arrecadados em Tamoios e muito pouco era 

investido naquele lugar. Frisou, que esperava que o novo governo fizesse com que o Segundo 

Distrito fosse inserido no projeto de desenvolvimento do município de Cabo Frio. E mais, 

reiterou que diversos vereadores como, Adeir Novaes, Rodolfo Faria, Vinícius Corrêa e outros 

vereadores, sempre lutaram em prol de Tamoios, com isso esperava que houvesse um maior 

empenho por parte do Executivo Municipal. O senhor presidente Achilles Barreto, também 

aparteando o orador disse que, havia um processo licitatório de dez ambulâncias iniciado antes 

das eleições, que deveria ter prosseguimento em seus trâmites legais, com isso tomaria as 

providências necessárias junto ao novo Secretário de Saúde. Retomando ao seu discurso, o 

Vereador Rafael Peçanha agradeceu aos apartes, agradeceu a atenção de todos, no que 

encerrou sua fala. A Seguir, o Senhor presidente solicitou que o Primeiro Secretário tomasse 

assento na presidência, para que ele pudesse fazer uso da Tribuna. À tribuna, o Vereador 

Achilles Almeida Barreto Neto, procedeu às saudações de praxe e discorreu sobre os 

sessenta e sete dias em que passara ocupando a cadeira do prefeito do município de Cabo 

Frio, destacando que retornara a Casa no dia dezessete de julho, quando o Dr. Adriano 

Guilherme de Teves Moreno tomara posse como prefeito de Cabo Frio. Disse que, a Câmara 

Municipal fora imprescindível para que tudo transcorresse da melhor forma possível e que não 

podia deixar de agradecer do fundo do coração aos Secretário e a todos os que colaboraram e 

apoiaram sua gestão. Disse que, a vereadora Letícia Jotta fora uma grande interlocutora entre 

o Executivo e o Legislativo. Observou que criara a Licitação online, que continuava em 

funcionamento, além de outras benesses que conseguira realizar em prol do povo de Cabo 

Frio. Continuou enumerando as realizações que procedera durante os sessenta e sete dias de 

governo e ao final, observou que tudo o que fora feito fora pensando no bem da população. 

Dirigindo-se ao Vereador Adeir Novaes e Oséias Rodrigues Couto, afirmou que foram deixados 

recursos na saúde e que seria possível demonstrar ao novo Secretário daquela pasta, que 

havia uma ambulância pronta para ser usada no Segundo Distrito. Após disse que, o Vereador 

Luis Geraldo sempre fora um grande lutador pelas causas da APAE, e não poderia deixar de 

mencionar o mesmo quando se tratava daquela instituição, bem como a Vereadora Letícia 

Jotta, que até mesmo se prontificara a arrecadar fundos através de uma feijoada ou churrasco 

para a construção da sede da APAE, no terreno doado pela prefeitura. Com isso, afirmou que 

todo esforço seria empreendido no sentido de concretizar aquele sonho. Continuando afirmou 

que, aqueles foram os sessenta e sete dias de maior dedicação de sua vida, onde acordara o 

mais cedo que pudera e trabalhara incansavelmente num compromisso de amor a Cabo Frio, 

para não deixar a cidade parar. Disse que, por certo cometera erros, porém, ninguém poderia 

afirmar que faltara compromisso e que não estivera trabalhando duro em prol do bem comum. 

Disse, que a Secretaria de Fazenda fora entregue com dezessete milhões em caixa, apesar de 

terem sido pagos os aposentados pensionistas e cumpridos outros compromissos com os 

servidores. Dirigindo-se ao novo prefeito sublinhou, que estaria junto ao Secretário de Fazenda 



prestando contas. Elogiou a postura do Prefeito, Dr. Adriano Moreno, com relação à escolha de 

sua equipe de governo, destacando que todos pareciam comprometidos com suas pastas. 

Disse, que estaria apoiando o novo prefeito nas proposições que beneficiassem o povo e que 

seria veemente na crítica caso houvesse medidas que pudessem prejudicar o povo de Cabo 

Frio. Desejou sucesso, competência, luz e paz ao novo governo, no que encerrou sua fala. 

Após, fez uso da palavra a Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente procedeu às saudações 

de praxe. Em seguida, discorreu sobre Indicação de sua autoria, dispondo sobre a sinalização 

de todas as secretarias da prefeitura utilizando placas de indicação com o nome das devidas 

secretarias, destacando que muitos dos que procuravam pelas secretarias ficavam perdidos. 

Após, comentou sobre os sessenta e sete dias de governo, sublinhando que tinha muito a 

agradecer ao Vereador Achilles Barreto pelo período em que estivera ao lado do mesmo 

atuando na liderança da bancada governista da Câmara. Disse que, quando o mesmo atendera 

seu pleito com relação à implantação de um ESF, na verdade o prefeito atendia ao pleito do 

povo a quem representava. Disse, que os sessenta e sete dias servira para que a população 

visse que Achilles Barreto era um homem de fibra. Afirmou, que fora feito uma transição de 

excelência, em virtude de que o governo não podia parar. Agradeceu a atenção de todos, no 

que encerrou sua fala. Após, ocupou a Tribuna a Vereadora Alexandra Codeço, que 

inicialmente saudou a todos. Após, deu as boas vindas ao Vereador Achilles Barreto que 

retornara à Casa na Sessão anterior, após ter sido o prefeito interino por sessenta e sete dias. 

Em seguida, disse que se surpreendera com a atuação de Achilles Barreto na prefeitura, visto 

que todos sabiam o quanto era complexo administrar um município do porte de Cabo Frio, que 

ultrapassava duzentos mil habitantes. Disse também, que estivera presente durante toda a 

gestão de Achilles que não fora a melhor, todavia, observara o grande esforço no cotidiano do 

seu governo. Em seguida, registrou a presença da nova diretoria da Associação do Bairro 

Jardim Caiçara, destacando que a equipe buscava apoio, no sentido de fazer a diferença 

naquele bairro e parabenizou a equipe pela dedicação. Agradeceu a todos os que a 

acompanhavam através das redes sociais e comentou sobre a linha de ônibus do Caminho 

Verde, destacando que solicitara aquela linha no ano anterior e reiteraria o pedido, visto que 

ainda não havia sido atendida. Em seguida disse que, todos sabiam de sua preocupação com 

a área da Saúde, em decorrência de que atuara a frente da UPA por três anos e fora 

subsecretaria de saúde, com isso conhecia aquela pasta. Disse que, era seu desejo que 

houvesse um pronto atendimento para os que sofriam com feridas agudas e crônicas, mas, que 

entendia que o município estava passando por um período de transição. Assim, entrava por 

enquanto apenas com a Indicação para que fosse implantado o tratamento de feridas agudas e 

crônicas dos pacientes internados. Ao final, parabenizou o prefeito Dr. Adriano Moreno por sua 

vitória e pedia a Deus que o orientasse. Disse que, o mesmo estava afastando das funções 

todas as chefias com cargos comissionados, o que era natural num processo de mudança de 

governo como aquela, mas, que não admitiria que o serviço parasse em detrimento 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 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: 0009 E 0133/2018. FOI 

APROVADO O REQUERIMENTO Nº: 0098/2018 E AS INDICAÇÕES NSº: 0167, 0215, 0222, 

0223, 0228, 0229, 0230, 0234 E 0238/2018. FOI RETIRADO PELA AUSÊNCIA DO AUTOR O 

REQUERIMENTO: 0076/2018. FOI APROVADO PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS NOS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0110/2013, 

PROJETO DE LEI: 0202/2014, PROJETO DE LEI: 0039/2016, PROJETO DE LEI: 0014, 0020, 

0048, 0051, 0091, 0118, 0137, 0154, 0159, 0173, 0177, 0199, 0202, 0214/2017 E PROJETO 

DE RESOLUÇÃO: 0057/2017  SENDO A SEGUIR ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE 

REDAÇÃO FINAL.FOI APROVADO PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NOS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0139 E 

0140/2017 SENDO A SEGUIR ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS. 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 elogiou os sessenta e sete dias da gestão do Vereador Jefferson Vidal a 

frente da presidência da Casa Legislativa e agradeceu ao mesmo pelo trabalho realizado, no 

que 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. 

 

 


