
                         

 

 

 

 

Ata da QuadragésimaTerceira Sessão  Ordinária do 

Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Cabo Frio, realizada no dia 02(dois) de agosto do ano 

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

Às dezoito horas do dia 02(dois) de agosto 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, Jefferson Vidal Pinheiro, 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. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 126ª (CENTÉSIMA 

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

(2017 - 2020) - 29ª PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2018) DE 2 DE AGOSTO 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: 31/07/2018; PROJETO DE 

LEI: 0143/2018 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, NORMATIZA  O   ARTIGO   87   DA   LEI   

ORGÂNICA   MUNICIPAL,    REGULAMENTANDO   O ESTABELECIMENTO   E   

PUBLICAÇÃO DE   CALENDÁRIO   ANUAL   DE   PAGAMENTO   DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS; PROJETO DE LEI: 0144/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, INCLUI NA 

GRADE CURRICULAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS O ENSINO DA ARTE DA 

DANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0013/2018 - 

GUILHERME AARÃO QUINTAS MOREIRA, DETERMINA  A  IMPLANTAÇÃO  DE  

DISPOSITIVO  ELETRÔNICO  NO PLENÁRIO  OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS; 

REQUERIMENTO: 0101/2018 - VAGNE AZEVEDO SIMAO, REQUER OUTORGA DE MOÇÃO 

DE APLAUSOS AO COMANDO DO 25º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR CAPITÃO PM 

JEOVANY CARVALHO DE ANDRADE BRITO; INDICAÇÃO: 0240/2018 - ALEXANDRA DOS 

SANTOS CODEÇO, SOLICITA    AO    EXMO.    SR.    PREFEITO    A    INTENSIFICAÇÃO    

DA COLETA    DE LIXO, PAVIMENTAÇÃO  E COLOCAÇÃO  DE  PLACAS  COM  NOME  

DAS  RUAS  NO  BAIRRO GURIRI, MAIS CONHECIDO COMO SÍTIO GURIRI; INDICAÇÃO: 

0245/2018 – VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, SOLICITA   AO   EXMº. SR.   

PREFEITO   A   CRIAÇÃO   DO   DIÁRIO   OFICIAL   ELETRÔNICO   DO MUNICÍPIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS; INDICAÇÃO: 0249/2018 VINÍCIUS CAETANO CORRÊA, 

SOLICITA  AO  EXMO  SENHOR  PREFEITO    QUE,  NA    REFORMA  ADMINISTRATIVA  

QUE  SERÁ IMPLEMENTADA,   A   COORDENADORIA   DO   MEIO   AMBIENTE RETORNE   

AO   STATUS   DE SECRETARIA. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente 

franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna como primeiro orador inscrito a 

Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente procedeu as saudações de praxe e disse que seu 

voto seria favorável à categoria dos trabalhadores da praia. A seguir, disse que apesar da 

mudança de governo continuava a mesma vereadora empenhada na luta em prol do povo a 

quem representava. Disse que, ao tentar falar com a Secretária de Promoção Social fora 

informada de que para ter acesso à mesma seria necessário enviar e-mail, o que considerava 

um verdadeiro absurdo, em virtude de que o vereador era o legítimo representante do povo e 

tinha acesso a todos os setores públicos. Em seguida afirmou que, o hospital da Criança 
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estava fechando desde o governo anterior e o atual governo erguera um muro em frente ao 

mesmo, o que parecia significar que o fechamento seria definitivo. Disse que, considerava 

inadmissível a colocação do muro. Em aparte, o senhor presidente parabenizou o discurso da 

oradora e disse que realmente a construção do muro citado fora muito rápido e para um 

governo que pregava a transparência, a construção do muro sem nenhuma placa, sem 

nenhuma satisfação para a população, tinha uma conotação muito ruim. Disse ainda, que muro 

sempre tinha uma conotação ruim, tendo em vista o muro de Berlim, a muralha da China, e 

outros. Assim, aquele muro mais parecia o muro da maldade. Retomando ao seu discurso, a 

Vereadora Letícia Jotta disse que, o muro não poderia ser a solução para os problemas do 

município, como por exemplo: se uma escola não funciona, então se constrói um muro em 

frente. Também em aparte, o Vereador Jefferson Vidal disse que, o citado muro fora levantado 

de um dia para o outro, assim, entraria com Requerimento pedindo explicações com relação ao 

mesmo que fora feito sem nenhum tipo de licitação. Disse ainda, que as obras públicas tinham 

que ser feita de forma correta. Retomando ao seu discurso a vereadora Letícia Jotta agradeceu 

o aparte do Vereador Jefferson Vidal e sublinhou que, as leis existiam para serem cumpridas, 

no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Silvio David Pio Oliveira, 

que inicialmente saudou a todos. Em seguida disse que, todos conheciam o seu trabalho e que 

sua vitória junto aos empreendedores individuais ocorreria naquela data. Após, justificou sua 

ausência na Sessão anterior por motivo de doença e agradeceu ao senhor presidente, 

enfatizando que o mesmo, durante sua permanência como prefeito interino viabilizara o trâmite, 

que culminaria com a regularização dos trabalhos dos ambulantes nas praias de Cabo Frio. 

Agradeceu a todos os vereadores que estiveram ao lado dos empreendedores individuais, ao 

Vereador Luis Geraldo e a Vereadora Letícia Jotta. Em aparte, a Vereadora Letícia Jotta 

agradeceu ao orador, frisando que na última Sessão o mesmo não estivera presente, mas, que 

se retratara naquela data. Disse, que como o Vereador Sílvio colocara, os Vereadores estavam 

todos presentes para votar a favor dos ambulantes. Retomando ao seu discurso o Vereador 

Silvio David Pio Oliveira, disse que muitos segmentos estavam enciumados por sua luta em 

prol dos empreendedores individuais, mas, que era vereador de todos. Disse que, no ano de 

2004 houvera também um grande problema, por ocasião da mudança de governo, quando os 

ambulantes foram tirados do seu ambiente de trabalho. Disse que, naquela ocasião fora 

convidado a fazer parte da Associação que, organizada queria lutar por seus direitos. Observou 

que, à época houvera grande mobilização da classe e após muita luta os trabalhadores 

voltaram a trabalhar na praia. Parabenizou ao Sindicato formado pelos trabalhadores 

individuais e conclamou aos Nobres Pares que continuassem na luta em prol daquela classe, 

que apenas queria trabalhar e levar o sustento aos seus familiares. Agradeceu a atenção de 

todos, no que encerrou sua fala. Após o senhor presidente disse que, o trabalho do Vereador 

Silvio David em prol dos ambulantes, era conhecido por todos e com isso não podia deixar de 

parabenizar também ao Vereador Edilan, que também estivera ao lado daquela classe. Após, 

fez uso da Tribuna a Vereadora Alexandra Codeço, que inicialmente saudou a todos. Em 

seguida, dirigindo-se aos ambulantes presentes na Assistência afirmou que apoiava totalmente 

aquela classe e deixava um boa noite especial aos seus representantes. Em seguida, disse 

que todos estavam muito tristes com a não reabertura do Hospital da Criança. Disse que, era 

mãe de três filhos e sabia da necessidade do retorno daquela unidade de saúde. Observou em 

seguida, que ainda não conhecera o Secretário de Saúde e agendaria um horário com o 

mesmo e somente após teceria comentários sobre o assunto. Em seguida, disse que estivera 

reunida com contadores do município numa tarde muito especial, onde estiveram presentes 

também alguns vereadores e que tivera oportunidade de aprender até mesmo técnica de 

contabilidade, que fora muito interessante. Em seguida, disse que com relação à regularização 

do trabalho dos ambulantes, ela própria fizera uma Subemenda substitutiva, dispondo sobre o 

aumento do número de jogos de cadeiras na praia, atendendo a uma reivindicação do senhor 

Jefinho e também do novo  coordenador de Posturas, Senhor Mizinho. Disse que, fora muito 

bem tratada pelo coordenador de posturas e mais uma vez se colocava a disposição da classe 

dos trabalhadores da praia, no que encerrou sua fala. O senhor presidente agradeceu as 



palavras da Vereadora Alexandra, destacando que inclusive fora entregue uma Moção de 

Aplausos ao presidente do Conselho Estadual de Contabilidade. Após, disse que o Vereador 

Jefferson faria uso da Tribuna. À Tribuna o Vereador Jefferson Vidal    inicialmente saudou a 

todos. Disse, que ele próprio já fora barraqueiro e era conhecedor das lutas daquela classe. 

Disse que, nenhum vereador seria louco de votar contra tais trabalhadores e naquela data os 

mesmos estariam livres para atuar com seus trabalhos nas praias de cabo Frio. Em seguida, 

declarou que com relação ao Hospital da Criança, o governo acabara de assumir, com isso não 

pretendia pressionar o mesmo, mas, era imprescindível que houvesse uma previsão de quando 

aquela unidade de saúde fosse voltar a funcionar. Disse ainda que, apesar de ainda não 

conhecer parecia que o Secretário de Saúde era um homem bem intencionado e dedicado à 

pasta, mas, que o muro não pegara bem. Elogiou a Dra. Sany, que fora muito solícita em todas 

as vezes que recorrera a ela, enfatizando que a mesma tinha sua admiração e carinho. Disse 

que, quanto ao Coordenador de posturas, o senhor Mizinho, o mesmo estava realizando um 

bom trabalho, era muito educado e esperava que ele continuasse assim. Disse a seguir que, 

havia um boato que haveria muitas demissões de pessoas que ganhavam oitocentos e 

sessenta reais. Com isso, daria um alerta ao novo chefe do Executivo Municipal, em 

decorrência de que muitos prefeitos respondiam a processos de improbidade administrativa, 

por fatos semelhantes. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, 

ocupou a Tribuna o Vereador Rafael Peçanha que inicialmente saudou a todos. Em seguida, 

disse que a votação sobre o trabalho ambulante, era muito importante e seu voto seria 

favorável, mas, que a luta não acabava ali. Disse que, a próxima temporada seria benéfica 

para que todos pudessem constatar se a lei funcionaria na prática, o que seria um teste 

fundamental. Disse que, se fosse necessário poderia haver novas reuniões, no sentido de 

melhorar a legislação em favor dos trabalhadores ambulantes e parabenizou os mesmos pela 

mobilização que era uma prática peculiar à democracia. Continuando, discorreu sobre 

proposição de sua autoria, dispondo sobre regulamentação, estabelecimento e publicação de 

calendário anual de pagamento dos servidores municipais, destacando que além dos atrasos 

dos salários havia também outras questões, como bem colocara o Vereador Jefferson Vidal 

quanto à demissão de funcionários contratados em período eleitoral. Disse ainda, que em 

Tamoios alguns funcionários da postura estavam com os salários atrasados, foram demitidos e 

até aquela data não haviam recebido os pagamentos em atraso. Em aparte, o Vereador Silvio 

David Pio Oliveira observou que, ele também fora procurado por funcionários demitidos da 

Postura de Tamoios, mas, que o governo se comprometera a proceder ao pagamento em 

breve. Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha agradeceu o aparte e disse 

que cobraria ao governo aquele pagamento, visto que era imprescindível que houvesse justiça 

para com tais servidores. Disse também que, era necessário o respeito pelo trabalhador e pela 

legislação. Ao final, dirigindo-se aos trabalhadores ambulantes, parabenizou aos mesmos e 

disse que tais pessoas mereciam todo o respeito, no que encerrou sua fala. Após, o senhor 

presidente disse que havia um grupo denominado “Fala Tamoios” e que acabara de receber 

uma nota de que os trabalhadores demitidos em Tamoios retomariam seus postos de trabalho. 

Disse que, era importante aquela iniciativa do governo a quem elogiaria sempre que houvesse 

um acerto por parte do mesmo. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Edilan Ferreira 

Rodrigues, que inicialmente saudou a todos. Dirigindo-se ao Vereador Silvio David Pio 

Oliveira, disse que passara para os ambulantes o tipo de homem que era o mesmo e o seu 

caráter. Parabenizou o Vereador que tivera a coragem de encarar os trabalhadores 

ambulantes. Disse que, o próprio presidente parabenizara a ele e ao Vereador Silvio, por terem 

encabeçado aquele movimento, mas, também não poderia deixar de mencionar a experiência 

do Vereador Luis Geraldo, que fora imprescindível para orientar sobre os meandres da 

legislação, principalmente por ser um vereador novato. Disse que, naquela data todos 

declararam seu voto favorável aos ambulantes. Discorreu sobre sua trajetória de vida desde o 

ano de 1988, quando trabalhara na Rádio Cabo Frio, ressaltando que em 1991 vendera 

relógios, celulares e até mesmo trabalhara na praia vendendo picolé nos anos oitenta. Assim, 

não poderia esquecer suas raízes. Disse que, ficaria satisfeito quando chegasse à beira da 



praia e comesse a pizza de um, um churrasquinho de outro, no local onde aqueles 

trabalhadores tiravam o sustento para levar para suas famílias. Agradeceu a atenção de todos, 

no que encerrou sua fala. Após, o senhor presidente disse que aquele era um momento feliz e 

o crédito tinha que ser dado ao Vereador Silvio, bem como ao vereador Edilan, que não 

mediram esforços, no sentido de viabilizar aquela vitória. Não havendo mais oradores inscritos 

para o uso da Tribuna, o Senhor Presidente conduziu os trabalhos para a Ordem do Dia. Em 

questão de Ordem, o Vereador Luis Geraldo Simas de Azevedo, solicitou que antes da 

votação das subemendas e do próprio substituivo, que o senhor presidente colocasse para 

deliberação em Plenário a suspenção do Projeto original, o que fazia através de requerimento 

verbal. Solicitou que o senhor presidente colocasse inicialmente em votação a suspenção do 

Projeto Original e depois procedesse a votação das subemendas do substitutivo e depois o 

Substitutivo. Todos eles em regime de urgência para que na Sessão extraordinária fossem 

aprovadas as Emendas, que seriam incorporadas ao Substitutivo e aprovado o Substitutivo 

fosse encerrada aquela questão. Em seguida, FOI APROVADA A SUSPENSÃO DO PROJETO 

DE LEI Nº 137/2018 – ME Nº 20/2018. FOI APROVADO O REQUERIMRNTO DE URGÊNCIA 

Nº 104/2018 PARA O SUBSTITUTIVO Nº 01/2018 AO PROJETO DE LEI Nº 137/2018 – ME Nº 

20/2018. FOI APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 105/2018 PARA OS 

SEGUINTES PROJETOS: SUBEMENDA ADITIVA 001 E 002/2018, EMENDA MODIFICATIVA 

Nº 001/2018 E SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 002/2018. FOI APROVADO PARECER 

FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NOS SEGUINTES 

RPOEJTOS: PROJETO DE LEI: 0077 E 0082/2018 SENDO A SEGUIR ENCAMINHADOS 

PARA A COMISSÃO POLÍTICAS PÚBLICAS. FORAM ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO 

DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0143, 

0144/2018 E PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0013/2018. FOI APROVADO O REQUERIMENTO: 

0101/2018 E A INDICAÇÃO: 0240/2018. FORAM RETIRADAS PELA AUSÊNCIA DO AUTOR 

AS SEGUINTES INDICAÇÕES: INDICAÇÃO: 0245 E 0249/2018.  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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ata da Décima Primeira Sessão Extraordinária do Primeiro 

                                                     Período       Legislativo        da         Câmara         Municipal 

                                                     de       Cabo      Frio,      realizada        no      dia      02(dois) 

                                                     de  agosto  do  ano de   2018(dois mil e dezoito). 

Às dezenove horas do dia 02(dois) de agosto 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 Extraordinariamente 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, Jefferson Vidal Pinheiro, Leticia dos Santos 

Jotta, Luis Geraldo Simas de Azevedo, 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. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente Sessão em nome de Deus. A seguir, foi aprovado Parecer Favorável em 

Conjunto das Comissões Técnicas aos seguintes Projetos: SUBEMENDA ADITIVA 001 E 

002/2018, EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2018 E SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 

002/2018  E SUBSTITUTIVO Nº 01/2018 com a inclusão das referidas Emendas. 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. 

 

 


