
                         

 

 

 

 

Ata da Quadragésima Oitava Sessão 

Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada 

no dia 21(vinte e um) de agosto do ano de 

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

Às dezoito horas do dia 21(vinte e um) 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, Leticia dos Santos, Miguel Fornaciari 

Alencar, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins 

da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria e Silvio David Pio Oliveira. Havendo número 

regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 131ª (CENTÉSIMA 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) 

LEGISLATURA (2017 - 2020) - 29ª PERÍODO (01/01/2017 À 31/12/2018) DE 

21 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 DAS ATAS: 14/08/2018 E 16/08/2018; 

ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AUTOR: LETÍCIA 

DOS SANTOS JOTTA, OUTORGADA: YASMIM DOS SANTOS TOMAZ; 

ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AUTOR: LETÍCIA 

DOS SANTOS JOTTA OUTORGADO: JONAS CORRÊA; ENTREGA DO 

DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AUTOR: LETÍCIA DOS SANTOS 

JOTTA, OUTORGADA:  KATLEN CAMILE DA SILVA;  PROJETO DE LEI: 

0148/2018 - VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, INSTITUI  O  

AGENDAMENTO  DE  CONSULTAS  MÉDICAS  PELO SITE  E  EM  

APLICATIVOS  (WHATSAPP) DA PREFEITURA DE CABO FRIO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0150/2018 – VANDERLEI 

RODRIGUES BENTO NETO, PREVÊ DISPONIBILIZAÇÃO, NO SÍTIO 

ELETRÔNICO DA PREFEITURA DE CABO FRIO, FERRAMENTA DE 

CONSULTA DOS CONTRIBUINTES À SUA SITUAÇÃO FISCAL; PROJETO 

DE LEI: 0153/2018 -ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, INSTITUI  A  

SEMANA  MUNICIPAL  DE CONSCIENTIZAÇÃO  SOBRE  OS  DIREITOS  

DAS  GESTANTES  NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0158/2018 -LETÍCIA DOS SANTOS 

JOTTA, DISPÕE SOBRE MEDIDAS  DE SEGURANÇA  A SEREM  

Estado do Rio de Janeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 



ADOTADAS POR  ADMINISTRADORES  DE BARES, CASAS  DE  SHOWS,  

RESTAURANTES  E  ESTABELECIMENTOS  SIMILARES,  VISANDO  À 

PROTEÇÃO  DAS MULHERES EM SUAS DEPENDÊNCIAS; PROJETO DE 

LEI: 0165/2018 - MIGUEL FORNACIARI ALENCAR, DISPÕE  SOBRE  A  

CRIAÇÃO  DE  DEPÓSITO  PÚBLICO MUNICIPAL  ELETRÔNICO  E  DO  

SERVIÇO  DE REMOÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E  GUARDA  DE  

VEÍCULOS  AUTOMOTORES  E EMBARCAÇÕES  E  DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0166/2018 -ACHILLES ALMEIDA 

BARRETO NETO, INSTITUI O DIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO; PROJETO DE 

RESOLUÇÃO: 0019/2018 - VEREADOR OSÉIAS RODRIGUES COUTO E 

OUTROS, CRIA A COMISSÃO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; REQUERIMENTO: 0114/2018 - RAFAEL 

PEÇANHA DE MOURA, REQUER  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  

TRABALHO  DE  CABO  FRIO  CÓPIA  DE  INTEIRO  TEOR  DA DENÚNCIA   

E   INQUÉRITO   REFERENTE   ÀS   CONDIÇÕES   DE   TRABALHO   DOS   

SERVIDORES   DA COMSERCAF; REQUERIMENTO: 0115/2018 - ACHILLES 

ALMEIDA BARRETO NETO, REQUER   OUTORGA   DE   MOÇÃO   DE   

PESAR   À   FAMÍLIA   DO   SR.   TELMO  MORAES,   PELO   SEU 

FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO; 

INDICAÇÃO: 0263/2018 - RICARDO MARTINS DA SILVA, SOLICITA AO 

EXMO. SR. PREFEITO A INSTALAÇÃO DE ESCADAS DE ACESSO ÀS 

AREIAS DA PRAIA DO FORTE DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0264/2018 - 

RICARDO MARTINS DA SILVA, SOLICITA AO  EXMO.  SR.  PREFEITO A 

INSTALAÇÃO DE WI  FI  EM  TODOS  OS  PONTOS  (ABRIGOS)  DE 

ÔNIBUS; INDICAÇÃO: 0266/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, 

SOLICITA   AO   EXMº   SR.   PREFEITO   UMA   AVALIAÇÃO   TÉCNICA   

DO   ANTIGO   HOTEL   ACAPULCO LOCALIZADO  NO  BRAGA  EM  CABO  

FRIO  PARA  QUE  POSSA  SER  AVALIADO  AS  CONDIÇÕES  DA 

ESTRUTURA DO LOCAL; INDICAÇÃO: 0267/2018 - ADEIR NOVAES, 

SOLICITO  AO  EXMº    SR.  PREFEITO  A  LIMPEZA  DA  MARGEM  DO  

RIO  SÃO  JOÃO,  LOCALIZADO  NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO TAMOIOS  

2º DISTRITO DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0270/2018 -RICARDO MARTINS 

DA SILVA, SOLICITA PROVIDÊNCIAS NA TRAVESSA AMAZONAS NO 

BAIRRO JARDIM PERÓ; INDICAÇÃO: 0271/2018 – RODOLFO AGUIAR DE 

FARIA, SOLICITA AO EXMOº SR. PREFEITO, UMA AMBULÂNCIA PARA 

ATENDER OS MORADORES DO BAIRRO DE SÃO JACINTO; INDICAÇÃO: 

0272/2018 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, SOLICITA  AO  EXMº  SR.  

PREFEITO  QUE  PROVIDENCIE  EQUIPAMENTOS  DE  SEGURANÇA  

INDIVIDUAIS E   O  PAGAMENTO   DO   ADICIONAL   DE   INSALUBRIDADE   

AOS   SERVIDORES QUE   ATUAM   NOS CEMITÉRIOS DO MUNICÍPIO; 

INDICAÇÃO: 0273/2018 -RODOLFO AGUIAR DE FARIA, SOLICITA AO 

EXMO SR. PREFEITO CALÇAMENTO, REDE DE ESGOTO E 

ARBORIZAÇÃO PARA AS RUAS TULÍPAS, ACÁCIAS, CAMÉLIAS E 



VIOLETAS, NO BAIRRO UNAMAR - 2º DISTRITO; INDICAÇÃO: 0274/2018 - 

ADEIR NOVAES, SOLICITA AO  EXMº  SR.  PREFEITO  SANEAMENTO  

BÁSICO,  CALÇAMENTO  E  ARBORIZAÇÃO  DA  RUA DA OLIVEIRA, 

LOCALIZADA NO BAIRRO TERRA MAR –TAMOIOS; INDICAÇÃO: 0275/2018 

- EDILAN FERREIRA RODRIGUES, SOLICITA  QUE  O  GOVERNO  

MUNICIPAL  PROVIDENCIE  EM  CARÁTER PRIORITÁRIO  DE  URGÊNCIA 

EXAMES DA TRIAGEM NEONATAL PARA ATENDIMENTO IMEDIATO NO 

DISTRITO DE TAMOIOS. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna 

como primeira oradora inscrita a Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente 

saudou a todos. Em seguida agradeceu ao Vereador Silvio Blau Blau, por tê-la 

indicado como relatora da comissão de Finanças e Orçamento, destacando 

que honraria a confiança do vereador. Após, comentou sobre um prédio no 

bairro Braga que estava abandonado, frisando que o local estava sendo 

utilizado por usuários de drogas e que o mesmo era propício para acolher 

idosos. Disse ainda, que tomara conhecimento que já fora sugerido que fosse 

criada uma oficina para jovens naquele lugar e solicitou que o Poder Público 

tomasse as providências, no sentido de avaliar se o prédio tinha condições de 

ser utilizado em benefício da população. Em seguida comentou sobre a 

semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e elogiou a presidente 

da APAE, Sra. Kely, enfatizando que a mesma lutava com afinco por aquela 

instituição executando um brilhante trabalho e parabenizou a todos os 

profissionais que atuavam na APAE. Continuando, aludiu ao um problema da 

escola Renato Azevedo. Afirmando que na instituição que atendia crianças 

especiais, os profissionais de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiologia foram 

cortados, o que caracterizava a falta de respeito para com os usuários que já 

contava com tais profissionais havia muito tempo. Em seguida, comentou sobre 

o fechamento da emergência do hospital do Jardim Esperança, destacando 

que um hospital fechado poderia ser prejudicial a todos, em virtude de que 

ninguém poderia prever o momento em que necessitaria de atendimento de 

emergência, o que poderia ocorrer até mesmo com quem fechou as portas do 

hospital. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, 

ocupou a Tribuna a Vereadora Alexandra Codeço, que inicialmente procedeu 

as saudações de praxe. Após, disse que não desistiria da criação de um polo 

da APAE no bairro Jardim Esperança, em virtude de que aquela localidade 

carecia de uma instituição como aquela e, reiterou que o poder público tinha o 

dever de defender as pessoas com deficiência. Continuando, discorreu sobre 

proposição de sua autoria, dispondo sobre a conscientização sobre os direitos 

das gestantes no município de Cabo Frio, destacando que ela própria conhecia 

muitas mulheres que no sexto mês de gravidez não conheciam seus direitos. 

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, 

comentou sobre o falecimento do senhor Telmo, frisando que o mesmo fora 

sempre uma pessoa importante, incentivador do esporte e sugeriu mais 



investimentos naquela área, como homenagem ao mesmo. Em seguida, 

questionou sobre as prioridades do governo e ressaltou que nada poderia ser 

mais importante do que a salvação de uma vida.  Após, disse que sobre a 

questão eleitoral, uma das formas de avaliar se uma eleição era boa ou ruim 

para o município, era avaliando se o novo governo era melhor ou pior do que o 

anterior. Disse ainda, que na medida em que algumas coisas eram mantidas 

havia um problema, mas, na medida em que as coisas pioravam havia uma 

catástrofe. Disse que, trinta dias eram na verdade um prazo curto, mas, que o 

que era emergencial deveria ter sido solucionado imediatamente. Adiante, 

disse que o prefeito dera entrevista em TV local, anunciando que o prazo para 

que os problemas fossem dirimidos seria de noventa dias, com isso estaria 

aguardando e pronto para fiscalizar. Em seguida, aludiu ao seu discurso na 

Sessão anterior, quanto aos problemas de segurança no trabalho encontrados 

nas empresas que prestavam serviços para a COMSERCAF, observando que 

enviara Requerimento ao Executivo, no sentido de obter esclarecimentos 

quanto à responsabilidade por tais ilegalidades, que poderiam ser de governos 

anteriores. A seguir, discorreu sobre os funcionários dos cemitérios de Cabo 

Frio, sublinhando que faltava equipamento de trabalho, para os mesmos que 

exerciam um trabalho de grande periculosidade. Disse que, já apresentara o 

problema em abril do ano anterior e que até aquela data não havia máscaras 

ou luvas e nem mesmo banheiro para aqueles trabalhadores. Disse também, 

que cometera um equívoco quando afirmara que a insalubridade daqueles 

servidores não estava sendo paga, visto que os mesmos recebiam sim 

insalubridade. Prosseguindo, disse voltaria numa questão de suma importância 

para o Segundo Distrito, que era a criação de uma equipe de resgate, uma vez 

que todos os dias havia acidentes na rodovia Amaral Peixoto por falta de uma 

equipe de apoio. Reiterou que, havia técnicos com excelente projeto que 

tentaram, sem obter êxito, apresentar o mesmo para o prefeito. Disse que tais 

profissionais tinham o intuito de salvar vidas em Tamoios. Disse, que o 

fechamento da emergência no hospital do Jardim Esperança, a falta de 

medicamentos e insumos, mostravam a desorganização e a ineficiência do 

atual governo. Em aparte, a Vereadora Letícia Jotta disse que, a pasta da 

saúde era de extrema importância e que a gestante citada por ela em uma 

Sessão passada, bem como uma criança foram a óbito. Disse, que a vereadora 

assassinada no Rio de Janeiro, Mariele Franco, afirmara em uma de suas 

ultimas postagens: “quantas pessoas ainda vão morrer”. Retomando ao seu 

discurso, o Vereador Rafael Peçanha, disse que em trinta e cinco dias o 

governo não fizera nem mesmo o fundamental para a área da saúde. Após, 

Comentou sobre proposição de sua autoria, dispondo sobre Requerimento de 

acesso a documentação apresentada pelo secretário de saúde em entrevista 

coletiva, destacando que o objetivo era saber quais os contratos que estavam 

vigentes ou quais tinham sido encerrados. Disse ainda, que o problema era 

urgente e não admitiria disputa política naquela questão, no que encerrou sua 

fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Edilan Ferreira Rodrigues, que 



inicialmente saudou a todos. Em seguida, discorreu sobre proposição de sua 

autoria, dispondo sobre exames de triagem neonatal para atendimento 

imediato no distrito de Tamoios, enfatizando que era inadmissível que os 

moradores do Segundo Distrito tivessem que se deslocar daquela localidade 

para vir ao centro do município para fazer o teste do pezinho, da orelhinha e do 

olhinho e dirigindo-se aos Nobres Pares, solicitou os mesmos o apoiassem 

naquela Indicação. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A 

seguir, o senhor presidente solicitou que o Primeiro Secretário ocupasse seu 

lugar na presidência para que ele pudesse fazer uso da Tribuna. À Tribuna, o 

Vereador Achilles Barreto, saudou a todos. Em seguida, comentou sobre o 

falecimento do senhor Telmo, que era conhecido como Telmo do Surf e fora o 

criador do museu do surf em Cabo Frio. Disse que, as cinzas daquele senhor 

seriam lançadas na Praia do Forte, defronte ao Museu do Surf, como fora de 

sua vontade. Disse ainda, que naquele final de semana houvera também o 

falecimento do Sr. Waltermir, com isso prestava condolências à família. Após, 

disse que naquela data seria aprovada uma proposição relacionada ao dia da 

prevenção de acidentes sugerida pelo Tenente Coronel Fidalgo, do Corpo de 

Bombeiros. Disse, que concederia ao mesmo o Título de Cidadão Cabo-

friense, em virtude do grande trabalho que prestava para a sociedade. 

Prosseguindo, aludindo aos discursos de seus antecessores na Tribuna com 

relação à postura do atual governo, disse que passara sessenta dias a frente 

da prefeitura e atendera sempre aos vereadores, bem como a todos os que o 

procuraram, com isso, gostaria que o Legislativo fosse mais bem tratado pelo 

atual prefeito. Disse que, havia diversas questões a serem discutidas, como era 

o caso do polo gastronômico da Passagem, com relação à regulamentação. 

Disse a seguir, que durante a campanha o Dr. Adriano anunciara o fim da 

COMSERCAF e assim que assumira o governo, o prefeito colocara cento e 

trinta e seis cargos comissionados naquela autarquia, o que mostrava que o 

discurso era diferente da prática. Após, disse que deixara em caixa na 

prefeitura, cerca de um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais arrecadados 

com o estacionamento no município e que o atual Secretário de Fazenda 

afirmara que tais recursos ainda não tinham sido utilizados. Disse ainda, que 

havia também cerca de dez milhões do ICMS Verde que aguardava o 

direcionamento do atual prefeito para que aquele recurso fosse utilizado. Em 

aparte, o Vereador Silvio David lembrou que no ano anterior, na ocasião em 

que a Prolagos estivera fazendo esclarecimentos na Casa, a companhia 

prometera tirar o esgoto da praia do Siqueira e do Porto do Carro e aquela 

promessa deveria ser cobrada. Disse ainda, que o ICMS Verde também 

poderia ser utilizado para revitalizar aquelas águas, que mereciam voltar a ser 

navegáveis. Retomando ao seu discurso, o Vereador Achilles agradeceu o 

aparte e concedeu outro aparte ao vereador Edilan Ferreira Rodrigues, que 

afirmou que estaria visitando a vereadora Glades de Búzios, autora de um 

projeto proibindo a Prolagos de proceder cortes de água e cobrança pela 

religação, com isso pretendia contribuir para com aquela causa, acabando com 



a covardia que era cometida com os menos favorecidos de cabo Frio. 

Retomando ao seu discurso, o Vereador Achilles, disse que se emocionara 

quando em conversa com o Vereador Adeir, tomara conhecimento das perdas 

de pessoas da família do mesmo, que perderam a vida na Rodovia Amaral 

Peixoto por falta de resgate. Disse, que todas as ações realizadas em seu 

pouco tempo na prefeitura foram publicadas no portal de Transparência. Disse 

que, até aquele momento o governo não propusera nenhuma reunião com o 

Legislativo Municipal, destacando que o diálogo era imprescindível num 

governo democrático. Disse que, faria a proposta das dez pautas mais 

importantes para Cabo Frio, que até o final do ano seriam colocadas em 

prática. Em aparte, o Vereador Silvio falou sobre a importância da criação de 

uma comissão para acompanhar todas as licitações de contratos. Em outro 

aparte, o Vereador Oséias Rodrigues Couto disse que, o solo de Tamoios era 

todo contaminado e a maioria das pessoas tinha que pagar limpadores de 

fossa. Elogiou a postura do Vereador Achilles, quando o mesmo estava 

interinamente a frente do Executivo Municipal e fora a Tamoios junto com o 

Vereador Adeir e afirmara que colocaria uma unidade de Resgate na Rodovia 

Amaral Peixoto, prometendo a atenção que o Segundo Distrito merecia e que 

com isso ficara muito feliz. Disse que, em 2010 ele próprio fizera um 

pronunciamento na ALERJ e falara sobre a ausência de uma unidade de 

resgate na rodovia em que passavam mil e quinhentos carros por dia. 

Observou que, na atualidade passavam dez mil carros por dia no local. Disse, 

que a questão da construção de um cemitério, também colocada pelo Vereador 

Achilles era muito pertinente, visto que já era hora de Tamoios ser colocado 

dentro de uma pauta e parabenizou ao Vereador Achilles por ser um homem 

que tinha o desejo de realizar benefícios para o Segundo Distrito. Retomando 

ao seu discurso, o Vereador Achilles Barreto disse que, havia diversos 

problemas pendentes e que deveria haver discussão com o objetivo de aprovar 

projetos e utilizar os recursos com responsabilidade. Após, comentou sobre a 

eleição do Guarda Municipal Adson, que fora realizada dentro da Guarda 

Municipal, destacando que o mesmo ainda não havia tomado posse. Em 

aparte, o Vereador Silvio David Pio Oliveira disse que, estivera com o prefeito e  

o mesmo lhe garantira que o Senhor Adson tomaria posse na direção da 

Guarda Municipal de Cabo Frio. Retomando ao seu discurso, o Vereador 

Achilles Barreto 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: 0148, 0150, 0153, 0158 E 

0165/2018 E PROJETO DE RESOLUÇÃO 0019/2018. FOI APROVADO O 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 116/2018 AO PROJETO DE LEI: 

0166/2018. FORAM APROVADOS OS REQUERIMENTOS NSº: 0114 E 

0115/2018 E AS IDICAÇÕES NSº: 0263, 0264, 0266, 0267, 0270, 0271, 0272, 

0273, 0274 E 0275/2018. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 



franqueou a Tribuna para a Explicação Pessoal. Ocupou a Tribuna em 

Explicação Pessoal o Vereador Silvio David Pio Oliveira, que inicialmente 

procedeu as saudações de praxe. Após, comentou sobre a composição da 

Comissão de Finanças e Orçamento, enumerou os membros da mesma, 

afirmando que a comissão estaria estudando as contas do ex-prefeito Alair 

Corrêa relativas aos anos de 2015/2016. Em seguida, disse que estava certo 

de que o Dr. Adriano estaria atento às questões relacionadas à saúde e que 

com relação às condições das ruas de Cabo Frio, não poderia dizer que estava 

uma maravilha, mas que também acreditava na sensibilidade do secretário do 

atual governo. Disse que tentaria colocar novamente em prática seu projeto 

que era o “mutirão nos bairros”. Disse que, o povo era o patrão do vereador e 

que o mesmo deveria trabalhar sempre naquele sentido. Afirmou que, sua 

bandeira era o empreendedorismo e estava sempre empenhado naquela luta. 

Comentou sobre visita que fizera a cidade de Parati, destacando que a mesma 

tinha renda própria, em virtude de que investia no turismo histórico. Disse 

ainda, que deveria haver investimentos na segurança pública, com o intuito de 

atrair mais turistas. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala.  

Não havendo mais 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 o presente Ata, que depois de lida, submetida à apreciação 

Plenária, Aprovada, será assinada para que produza seus efeitos legais. 

 

 

 

 

 

 

 

Ata da Décima Quarta Sessão Extraordinária 

do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 

21(vinte e um) de agosto do ano de 

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

Às dezenove horas do dia 21(vinte e um) de agosto do ano de 2018(dois mil e 

dezoito) sob a Presidência do Vereador Achiles Almeida Barreto Neto e com a 

ocupação em exercício da Primeira Secretaria pela Vereadora Alexandra dos 

Santos Codeço, reuniu-se Extraordinariamente a Câmara Municipal de Cabo 

Frio. Além desses, responderam a chamada regimental os seguintes 

Vereadores: Adeir Novaes, Edilan Ferreira Rodrigues, Leticia dos Santos, 

Miguel Fornaciari Alencar, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo Martins da Silva 

e 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: 0166/2018. 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 a Apreciação Plenária, Aprovada, 

será assinada para que produza seus efeitos legais. 

 

 

     

 


