
 
 

                         
 
 
 
 
Ata da Sessão para Instalação do 
Segundo Período Legislativo de 2019 e 
Posse da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Cabo Frio, realizada no 
dia primeiro de janeiro de 
2019,  para  o  biênio de 2019 e 2020, 
realizada no dia 1º de janeiro do ano de 
2019-------------------------------------------------  

Às dez horas do dia primeiro de janeiro do ano de dois mil e dezenove, sob a 
Presidência do Vereador Achilles Barreto, nos termos do que prescreve a 
Emenda à Lei Orgânica Municipal, número 023/2014, dispondo sobre Emenda 
Modificativa ao Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, reuniu-se a Câmara 
Municipal de Cabo Frio. Declarando aberto os trabalhos, o Senhor 
Presidente solicitou que o Segundo Secretário que procedesse a chamada 
regimental, ao que responderam “presente” os 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, Vanderlei Rodrigues 
Bento e Vinícius Correa. Cumprido os preceitos de ordem legal, formalizando  a 
posse da nova Mesa Diretora para o biênio de 2019/2020, o senhor presidente 
solicitou que os vereadores: Luis Geraldo Simas de Azevedo, tomasse assento 
na presidência, bem como os demais membros da mesa diretora, Vereadores: 
Oséias Rodrigues, como vice-Presidente, Miguel Fornaciari Alencar e Adeir 
Novaes como Primeiro e Segundo Secretários respectivamente. Prosseguindo 
na direção dos trabalhos, o Sr. Presidente Achilles Barreto Neto, instou aos 
presentes para que em posição de respeito, ouvissem o Hino do Município de 
Cabo Frio. Em seguida, o Senhor presidente afirmou que de acordo com a 
Emenda à Lei Orgânica Municipal, número 023/2014, dispondo sobre Emenda 
Modificativa ao Artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, o Vereador Luis Geraldo 
Simas de Azevedo, eleito no dia 28 de setembro de 2017, tomaria posse na 
presidência da Casa Legislativa. Após, convidou o mesmo para fazer uso da 
Tribuna. À Tribuna o Presidente Luis Geraldo Simas de Azevedo, 
procedeu as saudações de praxe. Solicitou a proteção de Deus para que 
conduzisse a Casa com sabedoria, destacando que não faria o trabalho 
sozinho e necessitaria sempre do auxílio de todos os componentes da Casa 
Legislativa. Agradeceu a presença do prefeito e vice-prefeito, Deputado 
Estadual Dr. Serginho, a quem tivera o prazer de ajudar em sua campanha e a 
todos os que assistiam à Sessão Plenária. Observou que, desde o início 
conduzira sempre seu mandato pautado pela verdade e dirigindo-se ao senhor 
Prefeito Dr. Adriano Moreno, disse que confiava no trabalho do mesmo em 
virtude de que sabia do bem querer que o prefeito tinha pela cidade. Após, 
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convidou ao prefeito para que fizesse uso da Tribuna. À Tribuna o Prefeito Dr. 
Adriano Moreno, disse que era com grande alegria que ocupava a Tribuna da 
Casa onde tivera a honra de fazer parte como vereador. Falou sobre a 
importância da recuperação do orgulho de ser cabo-friense, observando que 
por certo no futuro outro prefeito estaria em seu lugar, mas, que esperava que 
a visão fosse sempre buscando o bem comum. Falou sobre os problemas 
pelos quais passava Cabo Frio e seus desdobramentos. Elogiou a postura do 
Vereador Achilles Barreto a frente da Câmara Municipal, destacando que o 
mesmo realizara um brilhante trabalho. Após, falou sobre a importância de que 
fossem criados empregos no município, para que a prefeitura não continuasse 
sendo a principal empregadora e estava disposto a realizar uma grande 
transformação. Agradeceu a Deus e ao povo de Cabo Frio, pela oportunidade 
de trabalhar em prol do município. Parabenizou ao novo presidente pela posse 
na presidência da Casa, no que encerrou sua fala. A seguir, fez uso da palavra 
o vice-prefeito Felipe Monteiro, que inicialmente desejou a todos um feliz ano 
novo cheio de prosperidade. Cumprimentou ao presidente, que naquela data 
assumira de fato a presidência da Casa e dirigindo-se aos vereadores disse 
que o Executivo estava à disposição de todos e que o momento era de 
parceria. Disse que, era uma grande satisfação participar daquela Sessão e 
que estava certo de que o novo ano seria de grandes realizações. Agradeceu a 
atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, fez uso da palavra o 
Deputado Estadual Dr. Serginho, que inicialmente saudou a todos, 
destacando ser uma honra participar daquela Sessão especial. Disse, que 
fizera questão de honrar ao presidente em sua posse, em virtude de que não 
tinha dúvidas de o presidente Luis Geraldo era um homem preparado e fora 
companheiro em sua luta na lide política. Cumprimentou ao prefeito Dr. Adriano 
Moreno, destacou que estava certo de que o ano de 2019 seria de muito 
desenvolvimento. Agradeceu a atenção de todos e solicitando as bênçãos de 
Deus, encerrou sua fala. A seguir fez uso da Tribuna o Vereador Jefferson 
Vidal, que inicialmente desejou a todos um feliz ano novo. Parabenizou a Mesa 
Diretora e ao Vereador Achilles, enfatizando que o mesmo durante dois anos 
conduziu a Casa com maestria. Dirigindo-se ao senhor prefeito desejou que o 
mesmo tirasse os projetos do papel e os colocassem em prática. Após, 
dirigindo-se ao presidente Luis Geraldo, elogiou ao mesmo, destacando seu 
respeito, humildade e carinho por todos os membros da Casa. Disse que, 
estava certo de que a Casa seria muito bem conduzida pelo novo presidente 
Luis Geraldo. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A 
seguir, fez uso da palavra a Vereador Letícia dos Santos Jotta, que 
inicialmente saudou a todos. Dirigindo-se ao presidente Luis Geraldo disse que, 
quando chegara a Casa como novata estivera receosa e recorrera ao Vereador 
Luis Geraldo que, carinhosamente era chamado de professor e que o mesmo a 
ajudara muito. Desejou que Deus guiasse os passos novo presidente e reiterou 
que não tinha dúvidas de que aquele seria um excelente biênio para a Mesa 
Diretora. Dirigindo-se ao ex-presidente Achilles Barreto, observou que também 
o ele conduzira a Casa com brilhantismo. Solicitou que o Deputado Dr. 
Serginho e o Senhor Prefeito que não deixassem de auxiliar a Casa que lutava 
sempre em prol dos menos favorecidos. Agradeceu a atenção de todos, no que 
encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Adeir Novaes, que 
inicialmente saudou a todos. Agradeceu pela confiança dos Nobres Pares que 
o levou a integrar a Mesa Diretora. Agradeceu também à sua família e aos 



amigos presentes. Após, discorreu sobre sua trajetória na Câmara Municipal, 
destacando que o Vereador Luis Geraldo fora um verdadeiro pai em seu inicio 
de vereança e que também o ex-presidente Achilles o acolhera com muito 
carinho. Desejou um feliz ano novo a todos, no que encerrou sua fala. A seguir, 
ocupou a Tribuna a Vereadora Alexandra Codeço, que inicialmente desejou a 
todos um feliz ano novo. Após proceder às saudações de praxe, disse que 
tivera a honra de conviver com Achilles Barreto durante o período da 
presidência. Disse que, com relação ao novo presidente Luis Geraldo, o 
mesmo representava bem a Casa, em virtude de que era um homem de 
excelente caráter e acreditava muito no trabalho do mesmo. Após pediu a Deus 
que fortalecesse a todos os vereadores. Prosseguindo, disse que ela própria 
pedia a Deus todos os dias que fortalecesse sua vida para a luta em prol do 
povo de Cabo Frio. Dirigindo-se aos Nobres Pares e aos funcionários da Casa, 
disse que agradecia a Deus pela vida de Todos, no que encerrou sua fala. A 
seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Vanderlei Bento, que inicialmente 
saudou a todos. Em seguida, parabenizou ao ex-presidente Achilles Barreto 
pelo grande trabalho realizado na Casa. Em seguida, cumprimentou ao senhor 
Prefeito e ao vice-prefeito Felipe Monteiro, destacando que era de extrema 
importância a presença dos mesmos na Sessão de posse da Mesa Diretora. 
Disse que, a Dra. Vera, esposa do novo presidente Dr. Luis Geraldo, que era 
adorada por todos, era na verdade “um caminhão de votos” para o Vereador 
Luis Geraldo. Dirigindo-se ao novo presidente, solicitou que o mesmo 
valorizasse aos funcionários antigos. Disse que, confiava no trabalho do 
mesmo que era extremamente técnico. Agradeceu a atenção de todos, no que 
encerrou sua fala. A seguir ocupou a Tribuna o Vice-presidente da Casa, 
Vereador Oseias Rodrigues Couto, que inicialmente saudou a todos. Em 
seguida disse que, naquela data firmava um compromisso e que todo o seu 
posicionamento tinha sempre o objetivo de fortalecer o Segundo Distrito de 
quem era a voz. Disse que, também o Vereador Adeir Novaes era 
representante do Segundo Distrito. Após, disse que com relação ao senhor 
prefeito, o mesmo se mostrava acessível com relação a Tamoios, que tinha um 
potencial muito importante para o município. Disse que, o crescimento 
desordenado do local fazia com que a população sofresse muito. E mais, que  
colocara trinta Emendas dentro do Orçamento, mas, que todo seu esforço era 
direcionado ao bem estar da população. Falou sobre as benfeitorias que eram 
necessárias serem implementadas no Segundo Distrito, que carecia de um 
sistema de saúde que atendesse aquele povo. Disse que, o prefeito tinha a 
oportunidade de abraçar Tamoios e fazer o que os outros prefeitos não fizeram. 
Falou sobre seu acolhimento na Câmara, destacando que tinha orgulho de 
pertencer à Casa Legislativa que era compromissada e responsável. Colocou-
se a disposição do presidente, enfatizando que estaria sempre disposto a 
aprender sobre a nova função de vice-presidente. Agradeceu a atenção de 
todos, no que encerrou sua fala. Quebrando o protocolo, o senhor prefeito 
disse que naquele curto espaço de tempo desde que assumira a prefeitura, já 
assinara a documentação para a construção de uma escola técnica de tempo 
integral e que também um DPO seria construído em Tamoios, o que fora 
possível com a parceria do povo e dos empresários do Segundo Distrito. Disse 
que, os vereadores Oseias e Adeir não mediam esforços na luta em prol de 
Tamoios. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Vinícius Corrêa, que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que com muita sabedoria o 



presidente conduziria a Casa e que faria uma saudação especial ao ex-
presidente Achilles Barreto, que inclusive fora prefeito interino e o fizera da 
forma mais democrática possível. Com isso, o mesmo apesar da juventude 
soubera conduzir muito bem também a Casa Legislativa. Cumprimentou a 
Mesa Diretora, ressaltando que todos conheciam os adjetivos do presidente 
Luis Geraldo que certamente faria um brilhante trabalho. Falou sobre a 
importância da harmonia dos poderes, ressaltando a necessidade de que 
houvesse muito desenvolvimento para Cabo Frio, no que encerrou sua fala. 
Após, fez uso da Tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que incialmente saudou 
a todos. Após, elogiou a postura do presidente Luis Geraldo em sua vida 
pública, destacando que diante de qualquer alteração no quadro da Casa 
Legislativa o mesmo sempre buscara o equilíbrio exercendo o que a população 
esperava dos Vereadores. Saudou a nova mesa diretora, destacando que pela 
primeira vez havia dois vereadores representantes de Tamoios integrando a 
Mesa Diretora. Disse, que o novo presidente fora sempre um homem amoroso 
e humano desde a outra gestão a frente da Casa Legislativa, assim, colocava-
se a disposição do presidente. Parabenizou a presença de todas as 
autoridades e observou que fiscalizava as contas públicas, sempre no sentido 
de buscar a verdade, o amor a Cabo Frio e a felicidade do município. Desejou 
a todos um feliz ano novo, no que encerrou sua fala. A seguir, fez uso da 
Tribuna o Vereador Achilles Barreto, que inicialmente agradeceu as 
manifestações de carinho e emocionado reportou-se à trajetória política de seu 
pai, que fizera parte daquela Casa Legislativa. Discorreu sobre sua trajetória na 
presidência da Casa, enfatizando que guardaria no fundo do seu coração as 
amizades verdadeiras que conquistara durante aquele período, o que levaria 
para a vida. Dirigindo-se ao Vereador Jefferson, parabenizou ao mesmo que 
presidira a Casa durante o período em que estivera como prefeito interino. 
Disse que, torceria pelo sucesso do novo presidente Luis Geraldo e que da 
mesma forma que a Casa deveria ser um poder independente, deveria também 
ser parceira do Executivo. Reiterou em seguida, que a presença dos dois 
vereadores representantes de Tamoios seria de extrema importância para o 
Segundo Distrito. Após, desejou toda a sorte para o presidente Luis Geraldo e 
se colocou a disposição do mesmo. Agradeceu a atenção de todos, no que 
encerrou sua fala. A seguir, o senhor presidente solicitou que o Primeiro 
Secretário ocupasse sua cadeira na presidência para que ele pudesse fazer 
uso da Tribuna. À Tribuna o Vereador Luis Geraldo Simas de Azevedo, 
procedeu às saudações de praxe. Em seguida, agradeceu a Deus que lhe dera 
oportunidade de novamente ocupar a presidência da Casa. Disse que, 
permanecia na lide política por causa de sua esposa Dra. Vera, a quem 
agradecia muito, bem como a toda a sua família. Agradeceu a todos os 
funcionários da Casa e discorreu sobre sua trajetória política, destacando que 
entrara na vida pública por causa de seu irmão Hélcio Azevedo, que aventara 
aquela ideia no ano de 2004. Disse, que em quatro mandatos de vereador e 
dois de presidência, sempre pautara sua vida com a verdade. Falou sobre a 
diferença de olhar com os olhos de ver e de simplesmente olhar e não se 
incomodar com a dor do outro. Disse que, olhar com os olhos de ver, era se 
preocupar em melhorar o município, entendendo que era direito constituído dos 
menos favorecidos o acesso à educação, saúde, moradia e segurança. 
Dirigindo-se ao senhor prefeito solicitou ao mesmo que voltasse seus olhos 
para o sistema de saúde e disse que o prefeito lhe afirmara que havia 



disponíveis quatro milhões de reais para reforma das UPAS. Mais uma vez 
quebrando o protocolo, o senhor prefeito disse que se emocionara muito 
naquela Sessão e que a base familiar era muito importante na vida de todos. 
Disse, que a família de Luis Geraldo mantinha-se unida apesar de tanto 
sofrimento pelos quais já passara e quanto ao vereador Achilles, tivera a honra 
de conhecer o pai e que conhecia também sua mãe. Disse que, se emocionara 
imensamente naquela data e agradecia pela oportunidade de participar 
daquela Sessão. Retomando ao seu discurso, o Vereador Luis Geraldo disse 
que perdera seus entes queridos e que quando perdera seu filho no ano de 
1994 chegara ao fundo do povo. Emocionado disse, que nenhuma 
universidade ensinava a força de lutar que somente era encontrada em Deus e 
na base familiar. Solicitou a ajuda de todos para a condução da Casa naquele 
período difícil. Disse ainda, que a união de todos seria imprescindível para o 
desenvolvimento da Câmara Municipal. Continuando, reiterou que tinha 
respeito e admiração pelo prefeito e que estava ciente de que teria um trabalho 
árduo, mas, que tentaria ao máximo para construir uma cidade com cidadãos 
dignos. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Fazendo uso 
da palavra novamente o prefeito Dr. Adriano Moreno, pediu as bênçãos de 
Deus naquela caminhada, no que encerrou sua fala. Nada mais havendo a 
tratar o Senhor Presidente encerrou a Sessão em nome de Deus, marcando 
Sessão Extraordinária que teria início em cinco minutos. E, para constar 
mandou que se lavrasse a presente Ata, que depois de lida, submetida 
aprovação Plenária, lavrada, será assinada para que produza os efeitos legais.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ata   da   Primeira   Sessão   Extraordinária   do   Segundo 
                           Período  Legislativo  da  Câmara  Municipal  de Cabo  Frio,    
                           realizada   no   dia  1º(primeiro)   de    janeiro   do   ano   de       
                           2018(dois mil e dezoito). 
Às onze horas do dia 1º(primeiro) de janeiro do ano de 2019 (dois mil e 
dezenove) sob a Presidência do Vereador Luis Geraldo Simas de Azevedo  e 
com a ocupação da Primeira Secretaria pelo Vereador Miguel Fornaciari 
Alencar, reuniu-se Extraordinariamente a Câmara Municipal de Cabo Frio. 
Além desses, responderam a chamada regimental os seguintes Vereadores: 
Achiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Alexandra dos Santos Codeço, 
Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Aarão Quintas Moreira, Jefferson Vidal 
Pinheiro, Leticia dos Santos Jotta, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de 
Moura, Ricardo Martins da Silva, 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 presente 



Sessão em nome de Deus. A seguir informou a todos que tendo em vista a 
indicação do Vereador Miguel Fornaciari Alencar para ocupar a liderança do 
governo nesta Casa, motivo pela qual convocava a Sessão Extraordinária, 
pois, uma vez aceita, abriria a vacância da Primeira Secretaria e assim, teria 
cinco dias para nova eleição para a ocupação da Primeira Secretaria da Mesa 
Executiva. A seguir o Senhor Presidente indagou ao Vereador Miguel 
Fornaciari Alencar se o mesmo aceitaria ser o Líder da Bancada Governista, ao 
que o Vereador Miquel Fornaciari Alencar respondeu que aceitava, ficando 
assim aberto a vacância para a função de Primeiro Secretário da Mesa 
Executiva da Câmara Municipal de Cabo Frio. Continuando, o Senhor 
Presidente disse que daria inicio a votação para a Eleição do novo Primeiro 
Secretário, antes, porém informou que o Vereador Rafael Peçanha de Moura 
fora indicado através de ofício para a liderança da Oposição da Casa 
Legislativa. Dando prosseguimento à eleição para a Primeira Secretaria o 
Senhor Presidente solicitou que fosse feita a chamada regimental e que os 
Senhores Vereadores declarassem o voto nos termos do Regimento Interno. A 
seguir, o Senhor Primeiro Secretário procedendo à chamada regimental para 
votação dos Senhores Vereadores para a Eleição do Primeiro Secretário da 
Câmara Municipal de Cabo Frio: Vereador Achiles Almeida Barreto Neto 
(declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Adeir Novaes (declarando 
voto) Alexandra dos Santos Codeço, Alexandra dos Santos Codeço 
(declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Edilan Ferreira Rodrigues 
(declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Guilherme Aarão Quintas 
Moreira (declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Jefferson Vidal 
Pinheiro (declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Leticia dos Santos 
Jotta (declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Luis Geraldo Simas de 
Azevedo (declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Miguel Fornaciari 
Alencar (declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Oséias Rodrigues 
Couto (declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Rafael Peçanha de 
Moura (declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Ricardo Martins da 
Silva (declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Rodolfo Aguiar de Faria 
(declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Silvio David Pio Oliveira 
(declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Vagne Azevedo Simão 
(declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço, Vanderlei Rodrigues Bento 
(declarando voto) Alexandra dos Santos Codeço e Vinícius Correa (declarando 
voto) Alexandra dos Santos Codeço. Encerrado o processo de votação e 
apuração dos votos, o Senhor Presidente declarou eleito para Primeiro 
Secretário da Câmara Municipal de Cabo Frio para o biênio de 2019/2020 por 
unanimidade a Vereadora Alexandra dos Santos Codeço. 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. 


