
 

 

                         

 

 

 

 

Ata da Quadragésima Sexta Sessão 

Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada 

no dia 14(quatorze) de agosto do ano de 

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

 Às dezoito horas do dia 14(quatorze) 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: 

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, 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 129ª 

(CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA 

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

31/12/2018) DE 14DE 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: 

09/08/2018; EMENDA: 0009/2018 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, 

MODIFICA O ART. 5º DO PROJETO DE LEI N° 114/2017 QUE AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO A CRIAR  BANDEIRAS  TARIFÁRIAS  NO  IMPOSTO  

PREDIAL  E  TERRITORIAL  URBANO  (IPTU), PARA ATIVIDADES 

AMBIENTAIS E CULTURAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE 

LEI: 0152/2018 - GUILHERME AARÃO QUINTAS MOREIRA, INSTITUI O DIA 

DO GUARDA MUNICIPAL NA CIDADE DE CABO FRIO; PROJETO DE LEI: 

0156/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, DISPÕE  SOBRE  O  USO  DE  

ESPAÇOS  PÚBLICOS  PARA  PUBLICIDADE  PARA  DIVULGAÇÃO  DE 

CAMPANHAS EDUCATIVAS DE COMBATE A ATOS DE VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0017/2018 - MIGUEL 

FORNACIARI ALENCAR, CRIA A COMISSÃO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; REQUERIMENTO: 0111/2018 -JEFFERSON 

VIDAL PINHEIRO, REQUER  OUTORGA  DE  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  AO  

Estado do Rio de Janeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 



COMANDANTE  DO  18º  GBM  TENENTE CORONEL MARCELO FIDALGO 

CRUZ DO NASCIMENTO; REQUERIMENTO: 0112/2018 - JEFFERSON 

VIDAL PINHEIRO, REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS PARA 

OS CONSELHOS TUTELARES DO 1º E 2º DISTRITOS DE CABO FRIO E 

SEUS CONSELHEIROS; INDICAÇÃO: 0034/2018 -ALEXANDRA DOS 

SANTOS CODEÇO, SOLICITA AO EXMO SENHOR PREFEITO A 

REIMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRAVESSIA DO CANAL DO ITAJURU 

POR MEIO DE BARCA; INDICAÇÃO: 0233/2018 - ALEXANDRA DOS 

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

INCLUSÃO   DE   ASSISTENTE   SOCIAL   NO QUADRO DE 

FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS; INDICAÇÃO: 0247/2018 – 

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

REFORMA  DOS  BANHEIROS  DO  CAMPO  DA  BOCA  DO MATO, 

LOCALIZADO NA AV. ROSALINA CARDOSO DA FONSECA; INDICAÇÃO: 

0252/2018 - OSÉIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA    AO    EXMº 

PREFEITO    QUE    DETERMINE    COM    A    MAIOR    URGÊNCIA,    A 

REGULAMENTAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES EM NOSSO MUNICÍPIO; 

INDICAÇÃO: 0255/2018 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA AO 

EXMO. SR. PREFEITO A MANUTENÇÃO, CAPINA E REFORMA DO ESF DA 

BOCA DO MATO; INDICAÇÃO: 0257/2018 - RODOLFO AGUIAR DE FARIA, 

SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO À REFORMA, TROCA DE MANILHAS E 

COLOCAÇÃO DAS TAMPAS  DOS  BUEIROS  DAS  RUAS  DOS  BAIRROS  

MANOEL  CORRÊA,  CÉLULA  MATER  E JARDIM NAUTILUS; INDICAÇÃO: 

0258/2018 - VINÍCIUS CAETANO CORRÊA, SOLICITA  AO  EXMO SR.  

PREFEITO  A  CRIAÇÃO  DA  SUPERINTENDÊNCIA  DE  POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NA 

REFORMA ADMINISTRATIVA QUE SERÁ IMPLEMENTADA; INDICAÇÃO: 

0259/2018 - RODOLFO AGUIAR DE FARIA, SOLICITA AO EXMO.  SR. 

PREFEITO A TROCA DO SEMÁFORO DA  AVENIDA LECI GOMES DA 

COSTA, COM AVENIDA AMÉRICA CENTRAL , NO BAIRRO SÃO 

CRISTÓVÃO; INDICAÇÃO: 0260/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, 

SOLICITA   AO   EXMº   SR.   PREFEITO   A   DEMOLIÇÃO   DO   ANTIGO   

HOTEL   ACAPULCO LOCALIZADO NO BRAGA EM CABO FRIO; 

INDICAÇÃO: 0262/2018 - OSÉIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA  AO  

EXMº  SENHOR  PREFEITO  QUE  TOME  AS  MEDIDAS  NECESSÁRIAS,  A  

FIM  DE CRIAR,    ATRAVÉS    DE    CONVÊNIO,    O    PROGRAMA    

ESTADUAL    DE    INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA (PROEIS). Terminada a 

leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna aos oradores 

inscritos. Ocupou a Tribuna como primeira oradora inscrita a  Vereadora 

Letícia dos Santos Jotta, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse 

que era vice-presidente da COMDESP, (Comissão de Defesa do Servidor 

Público), destacando que junto a outros membros daquela comissão participara 

de reunião com a Senhora Elicéia Guimarães, Secretária de Governo. Disse, 

que o encontro fora muito produtivo, assim, esperava que os direitos dos 



servidores fossem preservados e os acordos cumpridos. Após, discorreu sobre 

Projeto de Lei de sua autoria, dispondo sobre o uso de espaços públicos para 

publicidade, para divulgação de campanhas educativas de combate a atos de 

violência contra a mulher. Em seguida, disse que tomara conhecimento do 

caso de uma menina que falecera no Hospital da Mulher e que apenas dois 

familiares puderam entrar naquela unidade, onde o número de visitas fora 

reduzido na nova gestão. Disse que, houvera mudanças e que a atual 

administração estipulara que poderiam entrar apenas duas pessoas, por uma 

hora de visita. Disse que, trabalhara naquele hospital e que os visitantes 

podiam se revezar durante a hora estabelecida. Reiterou que, a humanização 

era muito importante em estabelecimentos onde todos estavam já muito 

sensíveis, em decorrência dos problemas decorrentes de doenças. 

Continuando, registrou a presença do senhor Walmer, chefe dos escoteiros e a 

senhora Gisela, observando que em conversa com aquela senhora tomara 

conhecimento de que os escoteiros tinham sido proibidos de utilizarem o Horto, 

espaço que sempre utilizaram para os encontros daquela instituição. Em 

aparte, o senhor presidente disse que cerca de sessenta crianças participavam 

daquele grupo e o ambiente do Horto Municipal, que vinha sendo utilizado, era 

ideal para aquela prática e estava certo de que o Secretário responsável por 

aquela pasta se sensibilizaria com aquela questão. Retomando ao seu 

discurso, a Vereadora Letícia Jotta disse que preferiria que a senhora Michela 

fizesse uso da Tribuna livre, para que a mesma entrasse mais a fundo naquela 

questão, em virtude de que fora a mesma que recebera a mensagem do 

Secretário de Meio Ambiente proibindo a utilização do local. Em aparte a 

Vereadora Alexandra Codeço disse que, a senhora Michela a procurara, no 

sentido de que aquela questão fosse resolvida e que tentara por diversas vezes 

contato com o Secretário sem sucesso. Disse que, conhecia a senhora Michela 

e sabia da índole da mesma que era perfeccionista, um verdadeiro “general” 

com relação aos escoteiros. Retomando ao seu discurso, a Vereadora Letícia 

Jotta agradeceu o aparte e disse que em assuntos relacionados à cidade ou a 

população, todos deveriam estar empenhados, no sentido de dirimir o 

problema. Assim, se colocava a disposição da senhora Michela para que a 

mesma continuasse naquele trabalho maravilhoso, e ainda, que todo empenho 

seria dispensado no sentido de manter o local de encontro dos escoteiros, no 

que encerrou sua fala. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Vanderlei Bento, 

que inicialmente procedeu as saudações de praxe. Em seguida, disse que seria 

solidário a senhora Michela e gostaria de fazer a mediação entre o senhor 

Mário Flávio, Secretário de Meio Ambiente  e os escoteiros. Disse que, por 

certo houvera um mal entendido naquela questão colocada por sua 

antecessora na Tribuna. Após, disse que o povo não poderia esquecer que 

saúde era vida e que o governo deveria estar aberto ao diálogo com o povo. 

Disse também, que era líder do governo, no entanto representava o povo de 

Cabo Frio. Continuando, criticou o funcionamento da UPA do Segundo Distrito, 

frisando que era inadmissível que faltasse Dipirona em uma unidade de saúde 



e observou que o governo seria técnico quando fosse humanizado. Em aparte 

o Vereador Jefferson Vidal disse que, o atual governo falara muito em um 

governo técnico na campanha eleitoral, mas, que apesar do Doutor Adriano ter 

apenas um mês na administração de Cabo Frio, era um grande absurdo errar 

na área da saúde e que era um despropósito o próprio paciente comprar seu 

medicamento. Disse que, era sempre melhor que as coisas ocorressem às 

claras e que pessoas não eram números e sim eram pacientes. Também em 

aparte, o Vereador Oséias Rodrigues Couto, disse que o que acontecia na UPA 

não era decorrente do governo atual, que tinha apenas trinta dias, mas, que a 

deficiência era oriunda de governos anteriores. Disse ainda, que muitas 

pessoas morriam nos hospitais de Tamoios, que estavam cheios e que fatos 

como aquele se perpetuavam. Disse, que o discurso sobre a saúde era 

recorrente, mas, muito pouco era feito para o Segundo Distrito. Após, sublinhou 

que o critério para ser um Secretário deveria ser a sensibilidade, o diálogo e o 

humanismo e que estava certo de que o Vereador Jefferson Vidal não era 

contra o secretário de Saúde, mas, que todos eram a favor do bom 

funcionamento da saúde. Prosseguindo, reportou-se ao caso de uma criança 

de onze dias que precisara de um médico e sem conseguir atendimento, a 

família procurara o DPO que levara a criança para a UPA, onde o caso fora 

resolvido. Disse que, aquele não era um procedimento característico de um 

governo de transformação. Replicando as palavras do vereador Oseias, o 

Vereador Jefferson disse que, mesmo o paciente conseguindo uma vaga nos 

hospitais, ainda teria que se preocupar com o medicamento. Disse ainda, que o 

problema não era financeiro e sim administrativo. Retomando ao seu discurso, 

o Vereador Vanderlei Bento disse que era uma das pessoas que mais queriam 

que o atual governo desse certo. E mais, que caso um secretário não 

necessitasse trabalhar por dinheiro, que concedesse sua vaga para outro que 

tinha aquela necessidade e que estivesse disposto a realizar um trabalha a 

contento, em prol do bem comum. Também aparteando o orador, o senhor 

presidente reportou-se ao caso de uma professora que estivera afastada por 

licença maternidade e que quando retornou não pudera retomar o seu trabalho, 

em decorrência de que a lei era fria. Disse, que o governo deveria ser técnico e 

humano, sobretudo respeitando as pessoas. Retomando ao seu discurso o 

Vereador Vanderlei Bento disse que, o homem mais humano que conhecia 

chamava-se Doutor Adriano e estava certo de que tudo se resolveria. Após, 

disse que acabara o “Decreto da Maldade” e o servidor teria seus direitos 

garantidos. Continuando discorreu sobre Indicação de sua autoria, dispondo 

sobre a construção de duas UTIs, uma no Jardim Esperança e outra no 

Segundo Distrito, ressaltando que quem mais sofria com as falhas no sistema 

de saúde eram s menos favorecidos que iriam perder suas vidas nas filas, no 

que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora Alexandra 

Codeço, que inicialmente saudou a todos. Disse que acreditava no governo do 

doutor Adriano, sabia que o tempo de governo era pouco, mas, sugeria que o 

mesmo saísse um pouco do gabinete, para tomar conhecimento sobre os 



anseios da população. Disse que, tentara agendar reunião com o novo prefeito, 

porém, não obtivera êxito. Disse que, com relação ao caso dos escoteiros 

tentara acesso, mas, que constatara uma grande distância do novo governo e 

do vereador. Assim, solicitava que a nova administração não menosprezasse o 

vereador que, era o representante do povo. E ainda, que não poderia deixar de 

se sensibilizar com a falta de remédios, até por que entendia um pouco sobre 

administração na área da saúde. Continuando sugeriu que houvesse o retorno 

da barca que fazia a travessia do canal do Itajuru para a Gamboa, que 

funcionando gratuitamente beneficiava os moradores do lugar. Adiante falou 

sobre a importância de que houvesse um núcleo de assistentes sociais, para 

fazer a mediação entre a escola e a família. Após, comentou sobre diversos 

problemas do município como semáforo próximo a Escola Vovó Cinha e a 

pavimentação de rua acerca da ponte Feliciano Sodré, que em muito 

prejudicava o povo. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A 

seguir ocupou a Tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que inicialmente saudou 

a todos. Após, disse que o movimento dos escoteiros era um serviço 

importante para o crescimento dos jovens e adolescentes. Disse que, todos se 

mobilizariam no sentido de manter a permanência dos escoteiros no Horto 

Municipal. Saudou os servidores da área da saúde, presentes na Assistência, 

destacando que alguns profissionais daquela área não haviam recebido as 

gratificações devidas e que todos estavam aguardando o próximo pagamento, 

no sentido de observar se os salários seriam pagos sem equívocos. Disse que, 

a Comissão de defesa do servidor trabalhava em prol dos mesmos e todos os 

membros estavam empenhados em dirimir todos os problemas. Após disse 

que, não descansaria enquanto tais questões não fossem resolvidas. 

Continuando, comentou sobre o falecimento do senhor Cláudio Abrano, um dos 

fundadores da Ong Transparência Brasil, destacando que aquela era uma 

perda irreparável, mas, que era imprescindível que seu trabalho tivesse 

continuidade e que todos continuassem fiscalizando as contas públicas. 

Afirmou que, enviara ofício à Secretária de  Administração  solicitando que a 

folha de pagamento constasse integralmente no Portal da Transparência da 

prefeitura. Disse que, acompanhando as nomeações da prefeitura, constatara 

que a maioria fora para a COMSERCAF.  A seguir, reportou-se ao falecimento 

do senhor André Lisandro, registrando que o mesmo fora seu amigo e 

companheiro de lutas na política, assim, manifestava suas condolências à 

família. Disse que ele, junto ao senhor André tinham um projeto de 

regularização para o trabalhador da COMSERCAF, que não tivera tempo de 

ser concluído. E que, por coincidência a Intertv veiculara reportagem sobre 

inquérito no Ministério do Trabalho envolvendo aquela autarquia, justamente 

em decorrência de descumprimento dos ditames legais quanto à utilização de 

equipamentos de trabalho. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou 

sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Jeffesron Vidal, que 

inicialmente saudou a todos. Em seguida, parabenizou ao prefeito Dr. Adriano, 

em virtude de que o mesmo colocara fim no conhecido “Decreto da Maldade”. 



Após, disse que caso um secretário não tivesse paciência para ocupar uma 

pasta, que pedisse para sair. Reiterou que, o Secretário de Saúde deveria ouvir 

mais as pessoas e procurar ter mais humildade, já que os cargos políticos eram 

provisórios e que vidas não poderiam esperar. Em seguida, solicitou que o 

Secretário estivesse atento, visitasse as unidades de saúde e que caso o 

mesmo não tomasse uma atitude, muitas pessoas iriam morrer. 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, NESTA ETAPA FOI APROVADO 

PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

NOS SEGUINTES PROJESTOS: EMENDA ADITIVA: 0002/2018. PROJETO 

DE LEI: 0143, 0193 e 0209/2017, 0022. 0090, 0091, 0102, 0104, 0111 E 

0112/2018 SENDO A SEGUIR ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. FOI APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 

Nº 113/2018 AO PROJETO DE LEI: 0125/2018. FORAM ENCAMINHADOS 

PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS SEGUINTES 

PROJETOS: EMENDA MODIFICA: 0009/2018, PROJETO DE LEI: 0152, 

0156/2018 E PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0017/2018. FORAM APROVADOS 

OS REQUERIMENTOS NSº 0111 E 0112/2018 E AS INDICAÇÕES NSº: 0034, 

0233, 0247, 0252, 0255, 0257, 0258, 0259 E 0262/2018. RETIRADA A 

PEDIDO DO AUTOR A INDICAÇÃO: 0260/2018. Terminada a Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente franqueou a Tribuna para a Explicação Pessoal. Fez uso 

da Tribuna em Explicação Pessoal, o Vereador Silvio David Pio Oliveira, que 

inicialmente procedeu as saudações de praxe. A seguir, parabenizou aos 

discursos dos Nobres pares à Tribuna. Disse que, estava certo de que o Dr. 

Adriano faria um excelente governo, pois o mesmo era muito humano. Disse 

ainda que, em relação a políticas públicas ele fora autor de um projeto de lei 

que era o “mutirão nos bairros”, que tinha como objetivo fazer os reparos 

necessários, com isso solicitava apoios dos Nobres Pares para que houvesse a 

reativação do mesmo. Reiterou que acreditava naquele governo, no que 

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

Couto, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, comentou sobre reunião 

da COMDESP junto a representantes do governo, onde foram discutidas 

questões de extrema importância para o povo de Cabo Frio. Disse que, a 

situação da saúde se agravava havia anos e era imprescindível que fosse 

criado plano de manejo para o atendimento do povo. Disse que, faltavam vagas 

nas UTIs e muitas pessoas iam a óbito deixando o vereador de mãos atadas, 

no sentido de que nada se resolvia. Observou que, todos sabiam que a 

burocracia era grande, mas, era preciso que todos estivessem atentos para os 

problemas da saúde, apesar do governo ter somente trinta dias de gestão. 

Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. 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 Terceira Sessão Extraordinária do 

Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de 

Cabo Frio, realizada no dia 14(quatorze) de agosto  

do  ano de 2018(dois mil e dezoito). 

 Às dezenove horas do dia 14(quatorze) 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: Alexandra dos Santos Codeço, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme 

Aarão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Leticia dos Santos Jotta, Miguel Fornaciari 

Alencar, Oséias Rodrigues Couto, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio Oliveira. 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 ao PROJETO 

DE LEI: 0125/2018. 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. 

 

 

     

 


