
 

                         

 

 

 

Ata da Quinquagésima Segunda Sessão 

Ordinária do Primeiro Período Legislativo da 

Câmara Municipal de Cabo Frio, realizada 

no dia 04(quatro) de setembro do ano de 

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

Às dezoito horas do dia 04(quatro) de setembro do ano de 2018(dois mil e 

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

ocupação “ad hoc” da Primeira Secretaria pelo Vereador Vinícius Correa, 

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, Ricardo Martins da Silva, Rodolfo 

Aguiar de Faria, Silvio David Pio Oliveira e Vanderlei Rodrigues Bento. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 135ª 

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

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

31/12/2018) DE 4  DE  SETEMBRO 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: 

30/08/2018; VETO: 0041/2018 - ADRIANO GUILHERME DE TEVES 

MORENO, DISPÕE  SOBRE  VETO  PARCIAL  OPOSTO  AO  

SUBSTITUTIVO  AO  PROJETO  DE  LEI  QUE "REGULA  AS  ATIVIDADES  

ECONÔMICAS  REALIZADAS  POR  PESSOA  FÍSICA  OU  JURÍDICA NAS   

PRAIAS,   ÁREA   ADJACENTE   ÀS   PRAIAS   MARÍTIMAS,   VIAS   E   

LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, 

OFÍCIO/GAPRE - CM Nº 73/2018; PROJETO DE LEI: 0149/2017 -MIGUEL  

FORNACIARI ALENCAR, DISPÕE   SOBRE   A   CRIAÇÃO   DO   PLANO   

MUNICIPAL   DE   LIVRO   E   LITERATURA   NA MUNICIPALIDADE DE 

CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0189/2017 - 

MIGUEL  FORNACIARI ALENCAR, DISPÕE    SOBRE    A    

REGULAMENTAÇÃO    DOS    ESTABELECIMENTOS    QUE    APLICAM 

TATUAGENS, PIERCING E ADORNOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

PROJETO DE LEI: 0179/2018 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, GARANTE  

ATENÇÃO  INTEGRAL  À  SAÚDE  A  TODAS  AS  FAMÍLIAS  E  

INDIVÍDUOS  EM SITUAÇÕES   DE   VULNERABILIDADE   OU   RISCO   

SOCIAL   E   PESSOAL   E   DÁ   OUTRAS PROVIDÊNCIAS - LEI DO 

Estado do Rio de Janeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 



MORADOR DE RUA; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0025/2018 - ACHILLES 

ALMEIDA BARRETO NETO, CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO - 

FRIENSE AO SR. MARCELO FIDALGO CRUZ DO NASCIMENTO; 

INDICAÇÃO: 0008/2018 – OSÉIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA AO 

EXMº PREFEITO QUE VIABILIZE A IMPLANTAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE 

UM POSTO  DE  ESTRATÉGIA  DE  SAÚDE  DA  FAMÍLIA – ESF,  NO  

CENTRO  HÍPICO  NO  2º DISTRITO – TAMOIOS; INDICAÇÃO: 0010/2018 - 

OSÉIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA  AO  EXMº  PREFEITO  QUE  

VIABILIZE  A  IMPLANTAÇÃO  DE  UMA  CENTRAL  DE FARMÁCIA 

MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM TAMOIOS; 

INDICAÇÃO: 0236/2018 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA  AO 

EXMº SENHOR  PREFEITO  QUE  DETERMINE  A  SECRETARIA  

COMPETENTE, COM  A  MAIOR  URGÊNCIA QUE  SEJA  FEITA  

OPERAÇÃO  TAPA  BURACOS  NA  AVENIDA MARLIM – NA OGIVA 

(ESTRADA PARA O PERÓ); INDICAÇÃO: 0246/2018 - VANDERLEI 

RODRIGUES BENTO NETO, SOLICITA  AO  EXMº  SR. PREFEITO QUE  

ALTERE  A  LEGISLAÇÃO  EM  VIGOR  DO  IBASCAF, PARA   QUE   O   

PRESIDENTE   E   OS   DIRETORES   SEJAM   ESCOLHIDOS   PELOS   

PRÓPRIOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 

0286/2018 -ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, SOLICITA  AO EXMº  SR.  

PREFEITO  OBRAS  DE  SANEAMENTO  BÁSICO  E  PAVIMENTAÇÃO NA 

RUA BAHIA, NO BAIRRO JARDIM PERÓ; INDICAÇÃO: 0287/2018 - SILVIO 

DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO  A  

REPOSIÇÃO  DE  LIXEIRAS  NO  MUNÍCIPIO  DE  CABO FRIO; INDICAÇÃO: 

0290/2018 - ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, SOLICITA  AO  EXMO.  

SR.  PREFEITO  O  TÉRMINO  DA  CONSTRUÇÃO  DA  PRAÇA  DO  CEU 

(CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS) NA RESERVA DO PERÓ; 

INDICAÇÃO: 0303/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA  AO  

EXMº  SR.  PREFEITO  A  REALIZAÇÃO  DE  UMA  GINCANA  DA  

INTEGRAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM CABO FRIO; INDICAÇÃO: 

0304/2018 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA AO EXMº SR. 

PREFEITO O RETORNO DOS JOGOS ESTUDANTIS EM CABO FRIO. 

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, 

registrou a presença dos funcionários da Secretaria de Saúde e do Senhor 

Luciano representante dos ambulantes. Em seguida, disse que estava 

acompanhando os empreendedores individuais em seus pleitos. Após, 

comentou sobre reunião na Administração da Secretaria de Saúde, frisando 

que além dela participaram alguns vereadores, disse que foram acordados 

prazos para o pagamento dos servidores daquela área. Disse que, a reunião 

durara horas, foram tiradas fotografia, mas, que infelizmente o acordo não fora 

cumprido. Disse ainda que, não admitiria mais que fosse realizada outra 

reunião, em virtude de que não via sentido em participar de reuniões para ouvir 



histórias. Observou que, seria encaminhado ofício através da Comissão de 

Defesa do Funcionário Público, com o intuito de tentar dirimir aquela questão e 

caso também não fosse suficiente a justiça seria acionada. Prosseguindo, 

comentou sobre o incêndio no Museu Nacional, destacando que fora uma 

perda irreparável, pois foram pedidos duzentos anos de história. Em seguida, 

discorreu sobre visita ao Hospital da Mulher, ressaltando que presenciara  

discussão do diretor com um funcionário do hospital, que inclusive confirmara 

tudo o que fora dito por ela na Tribuna da Sessão anterior. Disse ainda que, o 

citado diretor desconhecia as leis, em decorrência de que o mesmo criticara 

sua visita sem aviso prévio e reiterou que, novamente retornaria ao Hospital da 

Mulher a hora que bem entendesse, enfatizando que era até mesmo incoerente 

uma instituição ser avisada da visita de um vereador, que cumpria seu papel de 

fiscalizador e representante do povo. Agradeceu a atenção de todos, no que 

encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Silvio David Pio 

oliveira, que inicialmente saudou a todos. Após, elogiou a postura do prefeito 

que atendera a categoria do sindicato dos ambulantes e parabenizou aquela 

classe de trabalhadores. Após, fez um apelo ao senhor prefeito, destacando 

que já que a Lei estava aprovada, que o mesmo desse oportunidade dos 

empreendedores individuais de trabalharem no próximo feriado de sete de 

setembro e tivessem condições de levar o sustento para suas famílias. Disse 

que, os munícipes deveriam ter prioridade para trabalhar em Cabo Frio. Após, 

referindo-se aos profissionais da Saúde, ressaltou que a categoria era digna de 

respeito como todas as outras. Continuando, comentou sobre denúncia dos 

moradores do Condomínio Monte Carlo, quanto à ocupação dos imóveis que 

ainda estavam vazios. Solicitou que as autoridades competentes tomassem 

providências, em virtude de que também não era justo que pessoas ficassem 

desamparadas quando havia imóveis vazios. Prosseguindo, reportou-se a 

proposição de sua autoria, dispondo sobre a disponibilização de um 

destacamento de polícia ostensiva para o citado condomínio, onde residiam 

cerca de sete mil moradores. Disse, que um bairro como aquele não poderia 

nascer já com problemas, assim, solicitava o apoio de todos. Prosseguindo, 

conclamou a todos os que tivessem problemas com políticas públicas que o 

procurassem, em virtude de que ele era o fiscal dos bairros e estava sempre a 

postos, no sentido de tentar dirimir tais problemas. Agradeceu a atenção de 

todos, no que encerrou sua fala. Em seguida fez uso da palavra o Vereador 

Rafael Peçanha, que inicialmente procedeu as saudações de praxe. Após, 

disse que não deveria haver a dissociação das categorias dos empresários e 

dos empreendedores individuais, em virtude de que ambas trabalhavam com o 

turismo e deveriam priorizar sempre o benefício dos seus trabalhadores. 

Continuando, comentou sobre o incêndio no Museu Nacional, destacando que 

ele próprio tinha uma ligação muito próxima com aquela instituição, em virtude 

de que era historiador, mas, que não poderia deixar de pensar no patrimônio 

histórico e cultural de Cabo Frio, como era o caso da Fazenda Campos Novos, 

Forte São Matheus, bairro da Passagem, Fonte do Itajuru e outros. Assim, 



estaria propondo Projeto de Lei, no sentido de criar o Estatuto dos Museus de 

Cabo Frio. Em seguida, comentou sobre o resultado do IDEB de 2017, 

destacando que a realidade do município era muito ruim e ficara muito abaixo 

da meta. Disse ainda, que havia uma tendência de colocar a culpa no 

professor, mas, que faltava incentivo do Poder Público. Afirmou que, naquela 

mesma semana constatara que havia escolas em Cabo Frio, como era o caso 

da Marília Plaisan, onde não havia porteiro e nem mesmo auxiliar de classe. 

Reportou-se sobre a luta que fora travada, no sentido de manter o colégio Rui 

Barbosa sob a alçada do município e que o resultado do IDEB mostrava que a 

Casa Legislativa estava certa. Continuando, elogiou o atual governo que 

iniciara o pagamento do décimo terceiro de 2015 dos funcionários da 

educação, o que configurava um avanço. Disse que, com relação à secretaria 

de saúde, fora feita reunião no gabinete da administração, mas, que havia 

ainda uma quantidade muito grande de funcionários que não receberam seus 

pagamentos, como fora acordado e que o direito do trabalhador não podia ser 

negado. Observou que, o diálogo com aquela secretaria deveria ser retomado, 

no sentido de sanar aquele problema. Disse que, recebera denúncia de que 

havia esgoto correndo a céu aberto, do box do banheiro da enfermagem do 

Hospital do Jardim Esperança, direto para o .box onde havia a manipulação de 

medicamentos, assim, esperava que o novo secretário de saúde não deixasse 

de olhar por aquela instituição. Disse que, o Hospital de Tamoios continuava 

com falta de insumos e que após acidente no final de semana, quase não 

pudera atender a um acidentado, em virtude de falta de insumos. 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 

pudesse fazer uso da Tribuna. Ocupou a Tribuna o Vereador Achilles 

Barreto, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que a luta em 

favor dos ambulantes, iniciada quando estava como prefeito interino fora 

empreendida também pelos vereadores Edilan Ferreira Rodrigues e Silvio 

David Pio Oliveira, (Blau Blau). Disse que, era muito importante que tais 

pessoas pudessem trabalhar no próximo feriado de sete de setembro, em 

virtude de que precisavam garantir o seu sustento. Afirmou que, o trâmite legal 

poderia demorar e por consequência prejudicar a categoria, com isso 

conclamou as autoridades constituídas, para que tivessem benevolência com 

aqueles trabalhadores. Após, reportou-se à senhora que tivera apreendido o 

seu carrinho de pipocas, caso que fora amplamente divulgado em todas as 

mídias, bem como o problema ocorrido em uma loja de pneu em Tamoios, 

onde houvera a retirada à força de um trabalhador. Em aparte, o Vereador 

Rafael Peçanha, disse que o presidente se colocara muito bem e que o prefeito 

Adriano Moreno poderia permitir que os ambulantes trabalhassem através de 

Ato, normativa ou Decreto, assim, não havia desculpas por parte do prefeito. 

Sendo assim, os ambulantes poderiam trabalhar a partir do próximo final de 

semana. Retomando ao seu discurso, o Vereador Achilles agradeceu o aparte 

e continuando com o seu discurso disse que, fora procurado por 



representantes da Guarda Municipal que apresentaram alguns pleitos e que a 

Casa Legislativa estaria empenhada naquela causa. Disse que, a Casa 

convocaria os órgãos competentes, no sentido de sanar os problemas daquela 

instituição, como era o caso da nomeação do senhor Adson, eleito pela 

categoria, o estudo do Regimento Interno da Guarda e outros. Disse que, com 

relação ao pagamento em atraso dos funcionários da saúde e da educação, 

todos sabiam das dificuldades de tais setores, mas, que todos os esforços 

estavam sendo empreendidos naquele sentido. Disse que, com relação aos 

projetos de esporte desenvolvidos a custo zero no município por dois 

professores, tiveram as atividades interrompidas, apesar do período eleitoral 

quando atos assim eram proibidos. Disse, ser muito importante que houvesse a 

continuidade de tais projetos, e mais, que a seu ver tudo o que era bom de um 

governo deveria ser aproveitado por outro e que a briga política deveria ser 

deixada de lado. Disse que o Senhor Rebel, era uma pessoa importante, 

reconhecido lutador pelo esporte no município e que o mesmo deveria estar 

ciente de tais problemas. Em aparte, a Vereadora Letícia Jotta disse que, 

conhecia o senhor Flavio Rebel  de longa data e que também atuava muito na 

CAJEF, que inclusive lhe acionara solicitando apoio. Disse que, pretendia 

questionar o senhor Rebel quanto o motivo pelo qual o projeto citado pelo 

vereador Achilles fora interrompido, já que quem custeava o projeto era o 

Instituto do Tênis. Disse ainda que, havia cerca de duzentas crianças que 

deixavam de ser assistidas, o que era inadmissível. Retomando ao seu 

discurso, o Vereador Achilles disse que, todos eram sabedores das 

dificuldades do município, todavia, o projeto era de extrema importância para 

as crianças. Após, comentou sobre o incêndio do Museu Nacional, destacando 

que se entristecia com o caso, até por que foram encaminhados trinta e sete 

ofícios do diretor da Instituição para o ministério da cultura solicitando apoio. 

Falou sobre a importância de que patrimônio histórico como a Fazenda 

Campos Novos fosse recuperado, para que a exemplo do Museu Nacional não 

viesse a ter um fim lamentável após o irreparável. 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 o segmento 

dedicado a Ordem do Dia, NESTA ETAPA, FORAM ENCAMINHADOS PARA 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: 

PROJETO DE LEI: 0149 E 0189/2017, PROJETO DE LEI: 0179/2018 E 

PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0025/2018. FOI APROVADO O 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA Nº 122/2018 AO VETO: 0041/2018. FORAM 

APROVADAS AS INDICAÇÕES NSº: 0008, 0010, 0236, 0246, 0286, 0287, 

0290, 0303 E 0304/2018. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

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

Explicação Pessoal, ocupou a Tribuna o Vereador Vanderlei Bento, que 

inicialmente saudou a todos. Em seguida, parabenizou os empreendedores 

individuais, destacando que todos poderiam contar com ele. Disse que, 

olhando para os rostos de cada um observava que tais pessoas estavam 



brigando para trabalhar e não para depender de políticos. Disse que, com 

relação aos trabalhadores da área da saúde, a Secretária Elicéia garantiu que 

os salários dos trabalhadores seriam pagos e que ele próprio estaria reunido 

com o prefeito, no sentido de esclarecer o motivo pelo qual o acordo não fora 

cumprido. Solicitou que os trabalhadores tivessem um pouco de paciência e 

reiterou que, era necessário que houvesse metas, em virtude de que situações 

onde esgotos corriam a céu aberto em unidades de saúde eram inadmissíveis 

e que a prioridade deveria ser absoluta. Agradeceu a atenção de todos, no que 

encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna em Explicação Pessoal, o 

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

seguida, dirigindo-se aos empreendedores individuais disse que tais 

profissionais deveriam fazer a própria fiscalização, para que houvesse 

segurança e que toda atenção deveria ser empreendida naquele sentido. Disse 

que, a luta dos ambulantes durava por cerca de um ano e que após a vitória 

dos mesmos faria juntamente ao vereador Blau Blau, uma caminhada na praia 

visitando aqueles trabalhadores. Disse ainda, que a vitória de tais 

trabalhadores era a vitória da Casa legislativa, 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 a presente Ata, que depois de lida, submetida à apreciação 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata da Décima Sexta Sessão Extraordinária 

do Primeiro Período Legislativo da Câmara 

Municipal de Cabo Frio, realizada no dia 

04(quatro) de setembro do  ano de 

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

 Às dezenove horas do dia 04(quatro) de setembro do ano de 2018(dois mil e 

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

ocupação ”ad hoc” da Primeira Secretaria pelo Vereador Vinícius Correa 

reuniu-se Extraordinariamente a Câmara Municipal de Cabo Frio. Além desses, 

responderam a chamada regimental os seguintes Vereadores: Edilan Ferreira 

Rodrigues, Guilherme Aarão Quintas Moreira, Leticia dos Santos Jotta, Miguel 

Fornaciari Alencar, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, 

Ricardo Martins da Silva, Silvio David Pio Oliveira e Vanderlei Rodrigues Bento. 

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 VETO: 0041/2018. 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. 

 

 

     

 


