Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Ata da Décima Sessão Ordinária do
Segundo
Período Legislativo
da
Câmara Municipal de Cabo Frio,
realizada no dia 14(Quatorze) de março
do ano de 2019(dois mil e dezenove).
Às dezoito horas do dia 14(quatorze) de março 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 pela Vereadora Alexandra dos Santos
Codeço, reuniu-se Ordinariamente a Câmara Municipal de Cabo Frio. Além
desses, responderam a chamada regimental os seguintes Vereadores: Achiles
Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Guilherme Aarão Quintas Moreira,
Jefferson Vidal Pinheiro, Leticia dos Santos Jotta, Miguel Fornaciari Alencar,
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 010ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA
DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO
(01/01/2019 À 31/12/2020) DE 14 DE MARÇO DE 2019 em nome de Deus. A
seguir, foram lidas e aprovadas as seguintes Atas: Ata da Oitava Sessão
Ordinária do Segundo Período Legislativo e Ata da Nona Sessão Ordinária
(Sessão Solene Medalha Joelma Fidalgo) do Segundo Período Legislativo.
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:
APRECIAÇÃO DAS ATAS: 28/02/2019 E 12/03/2019; VETO: 0026/2019 ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO, DISPÕE SOBRE VETO
TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 260/2018 DE AUTORIA DO
VEREADOR VAGNE AZEVEDO SIMÃO, QUE INTRODUZ ALTERAÇÕES NA
LEI Nº 2.960, DE 29 DE AGOSTO DE 2018. OFÍCIO/GAPRE-CM Nº 46/2019;
VETO: 0027/2019 -ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO, DISPÕE
SOBRE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 55/2018 DE
AUTORIA DO VEREADOR MIGUEL
FORNACIARI
ALENCAR,
QUE
DISPÕE SOBRE NORMAS DE MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO EM ESTÁTUAS, MONUMENTOS, BUSTOS, PLACAS
DE HOMENAGENS, PÓRTICOS E CHAFARIZES LOCALIZADOS EM
ÁREAS DE USO COLETIVO PÚBLICAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
OFÍCIO/GAPRE-CM Nº 50/2019; VETO: 0028/2019 - ADRIANO GUILHERME
DE TEVES MORENO, DISPÕE SOBRE VETO PARCIAL AO PROJETO
DE LEI Nº 77/2018 DE AUTORIA DO VEREADOR OSÉIAS RODRIGUES
COUTO, QUE INSTITUI O DIA 29 DE JUNHO, O DIA MUNICIPAL
DO PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. OFÍCIO/GAPRE-CM Nº
53/2019; VETO: 0029/2019 - ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO,
DISPÕE SOBRE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 133/2018

DE AUTORIA DO VEREADOR OSEIAS RODRIGUES COUTO, QUE
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO CARDÁPIO DE MERENDA ESCOLAR,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. OFÍCIO/GAPRE-CM Nº 54/2019; VETO:
0030/2019 - ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO, DISPÕE SOBRE
VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 35/2018 DE AUTORIA DA
VEREADORA LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, QUE DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO "PROJETO MAIS RESPEITO POR FAVOR" QUE ABORDA
TODO TIPO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. OFÍCIO/GAPRE-CM Nº 55/2019; PROJETO DE LEI:
0040/2019 - ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO, DISPÕE SOBRE
A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DO SURFE E REVOGA O
INCISO XI DO ART. 2º DA LEI Nº 2.904, DE 7 DE DEZEMBRO DE
2017. OFÍCIO/ GAPRE Nº 48/2019 - MENSAGEM EXECUTIVA Nº 12/2019;
PROJETO DE LEI: 0041/2019 - ADRIANO GUILHERME DE TEVES
MORENO, ACRESCENTA DISPOSITIVO NA LEI N° 2.330, DE 30 DE
DEZEMBRO DE 2010, QUE INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL – SIMLA, E ESTABELECE INFRAÇÕES E
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. OFÍCIO/GAPRE Nº 52/2019 - MEMSAGEM
EXECUTIVA Nº 13/2019; PROJETO DE LEI: 0009/2019 - VANDERLEI
RODRIGUES BENTO NETO, PROÍBE AS EMPRESAS DO MUNICÍPIO
DE CABO FRIO DE UTILIZAR OU CONTRATAR A VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA COM CONTEÚDOS DE CARÁTER
MISÓGINO, SEXISTA OU QUE ESTIMULE O ASSÉDIO, A AGRESSÃO OU A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER; PROJETO DE LEI: 0011/2019 VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, OBRIGA
AS
EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO POR
ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, A INSTALAR E A MANTER
EM
FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE INTERNET WI-FI GRATUITO;
PROJETO DE LEI: 0036/2019 - EDILAN FERREIRA RODRIGUES, TORNA
OBRIGATÓRIA A APLICAÇÃO DE QUESTÕES INERENTES A HISTÓRIA
DA
CIDADE
NOS CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO
MUNICÍPIO DE CABO FRIO; PROJETO DE LEI: 0039/2019 - LETÍCIA DOS
SANTOS JOTTA, VEDA
A
NOMEAÇÃO
PARA
CARGOS
EM
COMISSÃO DE PESSOAS QUE TENHAM SIDO CONDENADAS PELA
LEI FEDERAL Nº 11.340, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO;
PROJETO DE LEI: 0042/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, DENOMINA
TRAVESSA MANOEL TAVARES FILHO A ANTIGA TRAVESSA PADRE
ANCHIETA, LOCALIZADA NO BAIRRO GUARANI, NESTE MUNICÍPIO;
PROJETO DE LEI: 0043/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, AUTORIZA
O PODER EXECUTIVO A CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AOS MAUS TRATOS E ABANDONO A
ANIMAIS NO ÂMBITO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; PROJETO DE
RESOLUÇÃO: 0006/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, CRIA A
COMISSÃO ESPECIAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO;
REQUERIMENTO: 0039/2019 - JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, REQUER
OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS A SRª. LUISA MARIA DE OLIVEIRA
SILVA, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS
SÓCIOS
ASSISTENCIAIS
PRESTADOS COMO EMPREENDEDORA, A PARTIR DE SUA PRÓPRIA
HISTÓRIA DE VIDA; REQUERIMENTO: 0040/2019 - JEFFERSON VIDAL

PINHEIRO, REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS A SRª.
MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA, POR SUA RESPEITÁVEL
CONDUTA JUNTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DESTE
MUNICÍPIO,
COMO
PRESIDENTE
DA
UNI-AMACAF,
E
POR
SUA
ATUAÇÃO
JUNTO
A MOVIMENTOS DE DIREITOS HUMANOS;
REQUERIMENTO: 0041/2019 - OSEIAS RODRIGUES COUTO, REQUER
ENVIO
DE
EXPEDIENTE
AO
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO, SOLICITANDO QUE MEDIDAS EMERGENCIAIS SEJAM
TOMADAS A FIM DE QUE SEJA RESTABELECIDO O SERVIÇO DO
ÔNIBUS ESCOLAR QUE ATENDE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NO 2º
DISTRITO; REQUERIMENTO: 0042/2019 - VAGNE AZEVEDO SIMÃO,
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES AO JUIZ DE
DIREITO SÉRGIO ROBERTO EMÍLIO LOUZADA TITULAR DA 2ª VARA DE
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, REQUERIMENTO: 0043/2019 - VAGNE
AZEVEDO
SIMÃO,
REQUER
OUTORGA
DE
MOÇÃO
DE
REPÚDIO/PROTESTOS AO GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL E ESCOLA
DE SAMBA GAVIÕES DA FIEL TORCIDA; INDICAÇÃO: 0070/2019 - ADEIR
NOVAES, SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A CONSTRUÇÃO DE UMA
CRECHE NO BAIRRO CHAVÃO EM TAMOIOS, 2º DISTRITO DE CABO FRIO;
INDICAÇÃO: 0075/2019 - VINÍCIUS CAETANO CORRÊA, SOLICITA AO
EXMO. SR. PREFEITO A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SD PM
VALÉRIO ALBUQUERQUE DE MELLO FILHO NO BAIRRO FOGUETE,
NESTE MUNICÍPIO; INDICAÇÃO: 0076/2019 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA,
SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A CRIAÇÃO DO MUTIRÃO DE
LIMPEZA DOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, COM O
CAMINHÃO CATA TRECOS; INDICAÇÃO: 0092/2019 - ADEIR NOVAES,
SOLICITA AO EXMO. SENHOR PREFEITO A INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES EM TODAS AS UNIDADES
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0097/2019 RICARDO MARTINS DA SILVA, SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO A
CONTRATAÇÃO DE UM PNEUMOLOGISTA PARA O POSTO DE SAÚDE
DE UNAMAR; INDICAÇÃO: 0102/2019 - ALEXANDRA DOS SANTOS
CODEÇO, SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMA
DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA ORLA DA PRAIA
DO PERÓ; INDICAÇÃO: 0105/2019 - RODOLFO AGUIAR DE FARIAS,
OLICITA AO EXMº SR. PREFEITO A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO
DE DIGNIDADE NO DISTRITO DE TAMOIOS; INDICAÇÃO: 0109/2019 OSEIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA AO EXMº PREFEITO QUE
VIABILIZE URGENTEMENTE AÇÕES E/OU PARCERIAS JUNTAMENTE
COM O TRIBUNAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO A FIM DE
QUE SEJA IMPLANTADO UM POSTO AVANÇADO DO TRE NO SEGUNDO
DISTRITO; INDICAÇÃO: 0112/2019 - LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO,
SOLICITA AO EXMO SR. PREFEITO A INSTALAÇÃO DE SINAL DE
TRÂNSITO (SEMÁFORO) COM FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE, NA RUA
ITAJURU, ESQUINA COM A RUA JOÃO PESSOA. Terminada a leitura do
Expediente, o Senhor Presidente comentou sobre o novo portal de
transparência da Câmara, destacando que seria lançado também o aplicativo.
Após, solicitou Questão de Ordem, o Vereador Achilles Barreto Neto, que
disse: “Estamos aqui com Martinho, o pessoal das Casas de alugueis da
cidade de Cabo Frio, que estavam até agora esperando para o Adriano

atender. A gente sempre fala de articulação política. (...)Falta esse diálogo,
essa conversa. Estão aqui tentando achar uma solução. Eles não conseguiram
ter uma resposta. Então, presidente, (...)peço que você junto com outros
vereadores possa atendê-los no final da Sessão. Acho que esse é o caminho
que eu quero seguir aqui e pedir que o grupo seja atendido.” Respondendo o
senhor presidente disse que, naquele ínterim já havia conversado com tais
pessoas e que as devidas providências já estavam sendo tomadas, no sentido
de dirimir o problema. Disse que, estaria sempre à disposição e que receberia
os representantes das casas de alugueis sempre que fosse necessário. Após,
o senhor presidente franqueou a Tribuna para os oradores inscritos. Fez uso da
Tribuna como primeiro orador inscrito, o Vereador Jefferson Vidal, que
inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que também estaria à
disposição dos representantes das casas de alugueis de Cabo Frio, visto que
não gostava de covardia. Após, disse que a Casa vinha vencendo diversas
batalhas, e que se fazendo presente e unida a Câmara sempre conseguia
ajudar muita gente. Em seguida, disse que o prefeito pretendia anistiar multas
relacionadas ao meio ambiente, que inclusive não eram baratas, o que era um
absurdo, em virtude de que as pessoas que mereciam anistia eram os menos
favorecidos, que pagavam seus impostos com dificuldades. Após, disse que o
prefeito também pretendia passar o museu do surf da Secretaria de Cultura
para o Turismo, o que também não conseguia entender. Disse que, o prefeito
queria cobrar a entrada e também o aluguel dos itens do interior do museu do
surf, destacando que quem estava naquela instituição, já não recebia nada. Em
aparte, o Vereador Miguel Fornaciari Alencar disse que, com relação aquele
tema tivera oportunidade de conversar com a Secretaria de Turismo e a de
Cultura e que havia entendimento entre elas. Disse ainda, que com relação à
cobrança do espaço e da entrada deveria haver discussão na Casa Legislativa.
Sugeriu que o cidadão de Cabo Frio não pagasse a entrada, somente os
turistas. Retomando ao seu discurso, o Vereador Jefferson agradeceu o aparte
e comentou sobre os problemas do Hospital da Mulher, destacando que a
instituição passara a ser conhecida como o “matadouro” da Região dos Lagos.
Em aparte, o Vereador Miguel Alencar disse que, o Hospital da Mulher
entregara documento com mil cópias na Casa. Retomando ao seu discurso, o
Vereador Jefferson agradeceu e continuando disse que, havia a marcação de
consultas que também não funcionava e que o cidadão aguardava por dois ou
três meses para ser atendido. Observou também que, não via o prefeito
tomando providências eficazes. Continuando, discorreu sobre o preço do
combustível na região, destacando que Cabo Frio e adjacências tinham os
preços mais altos do Estado. Após, sublinhou que o que estava acontecendo
na área da saúde era uma covardia com as pessoas, no que encerrou sua fala.
A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora Letícia dos Santos Jotta, que
inicialmente saudou a todos. A seguir, disse que jamais estaria contra o
trabalhador e que compactuava com as palavras do Vereador Jefferson e
estaria sempre junto lutando por uma solução. Após, desejou sucesso ao
Vereador Miguel Alencar no novo cargo na Secretaria de Governo, visto que
pessoas como ele eram necessárias para lutar pelos cidadãos de Cabo Frio.
Em seguida, disse que estivera no programa da senhora Luciana Huguenin,
Eficiente, onde falara sobre a importância de políticas públicas voltadas para
aquela área. A seguir, comentou sobre o caso ocorrido em Suzano, no interior
de São Paulo, amplamente divulgado por todas as mídias, enfatizando que a

merendeira da escola salvara diversos alunos de serem alvejados. Disse que,
as mulheres eram guerreiras e já nasceram destemidas. Após, comentou sobre
o sistema de saúde, destacando que alguns médicos abandonaram o plantão
numa unidade de saúde e que a doutora Seny fora para o local assumira o
plantão. Disse que, a mesma não fazia acepção de pessoas e estava sempre
disposta a enfrentar as situações mais diversas. Em aparte, o Vereador
Jefferson Vidal disse que a doutora Seny estava de parabéns e tinha seu
respeito, em virtude de que era uma pessoa valorosa, não fazia acepção de
pessoa e era sempre muito atenciosa. Citou o caso onde ela atendera com
muita solicitude a um pedido seu. Também em aparte, a Vereadora Alexandra
Codeço disse que a Doutora Seny era uma pessoa maravilhosa e todos
conheciam seu trabalho. Disse, que também o irmão da doutra Seny era um
médico incansável no atendimento e que tantos adjetivos deveriam ser de
família. Retomando ao seu discurso, a Vereadora Letícia Jotta disse que, já
houvera um vereador criticando a sub-prefeita do Segundo Distrito, mas, se
espantara com a postura da mesma, que selecionava os estudantes usuários
de ônibus escolar, através de um grupo de watzapp. Em aparte, o Vereador
Adeir Novais disse que ficara feliz pela Vereadora Letícia ter abordado aquele
assunto, que ele próprio havia levantado. Disse, que a sub-prefeita era uma
pessoa antiética, que privilegiava a si própria e aos seus amigos, e mais, que
aquela senhora tinha a pretensão de se meter em assuntos que não eram de
sua alçada. Disse ainda, que esperava que o senhor prefeito estivesse vendo
aquela Sessão, e constatasse que ele era vereador eleito pelo povo que o
procurava pleiteando seus direitos. Retomando ao seu discurso, a Vereadora
Letícia Jotta, disse que a citada senhora dera provas de que não tinha
capacidade para ocupar o cargo, assim, solicitava que o senhor prefeito
tomasse as devidas providências. Agradeceu a atenção de todos, no que
encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Vagne de Azevedo
Simão, que inicialmente saudou a todos. Após, discorreu sobre o
Requerimento de Moção de Congratulações ao Juiz Sergio Louzada, que
indeferira Determinação do Ministério Público para retirar todos os oratórios
das praças do Rio de Janeiro. Disse que, o mesmo entendera que tal
determinação era um assédio às religiões, que o Estado era laico e ao invés de
proibir, deveria garantir a prática religiosa. Solicitou apoio dos Nobres Pares
também a uma Moção de Repúdio à Escola de Samba Gaviões da Fiel, que
apresentara em seu carnaval enredo, como se o diabo vencesse o Senhor
Jesus Cristo. Prosseguindo, disse que fora surpreendido com o veto do prefeito
a uma proposição de sua autoria, dispondo sobre obrigatoriedade de entrega
do prontuário ao paciente ou a seus familiares. Disse, que o prefeito alegava
que o prontuário era um documento sigiloso, o que não condizia com a lei
vigente, que permitia que o paciente tivesse acesso e inclusive era obrigatório
por lei federal. Em aparte, o vereador Rafael Peçanha disse que, sempre falava
sobre a fábrica de vetos do atual prefeito, que não tinha nenhum argumento
plausível para o veto. Observou, que o projeto do Vereador Vagne não tinha
nenhum custo, mas, que na verdade tinha o custo da verdade sobre a saúde
de Cabo Frio. Disse também, que nada era mais sombrio do que a área da
saúde, assim, manifestava seu repúdio ao veto ao projeto de Lei do Vereador
Vagne Azevedo Simão. Disse, que o governo que não prezava pela
transparência, não merecia ocupar o lugar na prefeitura. Retomando ao seu
discurso, o Vereador Vaguinho comentou sobre uma menina de 13 anos de

idade que desde o dia 05 de fevereiro fora diversas vezes a UPA de São Pedro
da Aldeia, onde fora diagnosticada com sinusite. Disse que, no dia 25 de
fevereiro a família procurara um neurologista que diagnosticara meningite,
encaminhando-a para a UPA de Cabo Frio, onde o diagnostico de meningite
novamente fora descartado. Disse que a menina fora então para o Hospital da
Mulher, onde permanecera por quatro dias, mas, que uma médica afirmara que
a menina não tinha nada, chegando a indicar tratamento psicológico. Disse
que, no dia três de março a garota tivera uma parada cardíaca e que às onze
horas da manhã a família resolvera contratar uma ambulância da CLINERP
para transferir a menina para o hospital da Lagoa, na cidade do Rio de Janeiro,
porém, o prefeito aparecera no local e afirmara que o município tinha uma
ambulância. Disse que, a ambulância não estava preparada e levara até as
vinte e três horas para ser equipada. Observou que, a menina chegara ao
hospital da Lagoa por volta de duas horas da madrugada e que o momento
mais triste de sua vida fora quando acompanhara o seu pai para desligar os
aparelhos da menina que chegara com morte encefálica no Hospital do Rio de
Janeiro. Emocionado frisou que, o prefeito Adriano Moreno não tinha condições
de gerir a cidade de Cabo Frio e que fatos como aquele eram inadmissíveis.
Disse que a família tentara pegar o prontuário, o que fora negado, com isso ele
próprio instruíra a família a procurar a polícia. Disse que, todas as providências
estavam sendo tomadas, no sentido de que os responsáveis fossem punidos,
no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Achilles
Barreto, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que a cicatriz da
perda de um filho ficava marcada para sempre. Em seguida, discorreu sobre a
arte de fazer política, enfatizando que a articulação era imprescindível na lide
política. Após, parabenizou o vereador Miguel Alencar, que seria o novo
Secretário de Governo, destacando que o mesmo era capacitado para a pasta.
Disse que, com relação aos pleitos dos segmentos sociais que procuravam a
solução junto a Casa Legislativa para os problemas da cidade, a articulação e o
diálogo seriam imprescindíveis para que fosse resolvido. Solicitou que, o
Vereador Miguel voltasse seus olhos para aquelas pessoas, já que ocuparia a
pasta da Secretaria de Governo e certamente poderia ajudar. Após, comentou
sobre o problema com o ônibus universitário que transportava os estudantes do
Segundo Distrito, destacando que havia cento e cinquenta alunos e somente
setenta haviam sido contemplados. A seguir, solicitou aparte o vereador Vagne
Azevedo Simão e disse que o grupo de Watzapp fora criado havia anos. Mas,
que a senhora Tamires, sub_prefeita de Tamoios, deveria entender que
quando se conquistava um benefício, o mesmo deveria ser para todos, e não
para um grupo seleto. Retomado ao seu discurso, o Vereador Achilles disse
que não adiantava prestar serviços ruins. Em aparte, o Vereador Adeir Novais
disse que a pessoa que representava o governo em Tamoios não estava
atuando a contento. E mais, disse que não tinha nada pessoal contra a senhora
Tamires, mas, que o direito deveria ser para todos. Também em aparte, a
Vereadora Alexandra Codeço disse que acreditava que tudo não passava de
politicagem, em virtude de que certamente a senhora Tamiries viria como
candidata a vereadora. Com isso, solicitava que a mesma não usasse o cargo
para fazer politicagem, mas, que procedesse de acordo com os anseios do
povo, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora
Alexandra Codeço, que inicialmente procedeu as saudações de praxe. A
seguir, disse que na Sessão anterior comentara sobre sua vida pessoal. Disse

que, como mulher sofrera violência moral, por cerca de vinte e dois anos de
casamento. Disse que seu ex-marido, por não aceitar o divórcio, a acusara de
guardar medicamento em casa com intuito de prejudica-la. Já que o fato
ocorrera dois meses depois de que ela tinha saído de casa com todos os seus
pertences. Disse que, apesar de nada ter sido provado contra ela, diversas
fake News já a haviam condenado e assim sofria retaliações. Disse que,
estivera com seu pai, que lutava contra um câncer, na UPA e que algumas
pessoas compartilhavam vídeos noticiando que ela estivera na Unidade de
Saúde demitindo os profissionais de saúde do local, o que era um grande
absurdo. Disse que um vereador não tinha tal poder. Agradeceu a oportunidade
de esclarecer o fato e encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o
Vereador Miguel Fornaciari Alencar, que inicialmente saudou a todos. A
seguir, disse que muito o surpreendera a ação ocorrida antes do carnaval,
impedindo a locação das casas de veraneio. Disse que a Casa estaria
empenhada em encontrar soluções o que era recorrente na Câmara. Após,
disse que recebera um convite do prefeito Adriano para assumir a pasta da
Secretaria de Governo, assim, logo iniciara comentários sobre grupos políticos,
o que não tinha a menor importância. Disse que, o importante a luta em prol do
município e não integrar grupo A ou B. Disse ainda que, a maturidade política
era imprescindível e que aquele era um novo momento. Após, reiterou estar
certo de que a união da Casa Legislativa iria proporcionar um novo momento
no município. Agradeceu aos Nobres Pares pela parceria. Após, elogiou a
postura do ex-secretário de Governo, Eduardo Monteiro, o conhecido Duca,
destacando ambos riam das publicações descabidas explicitas na Internet.
Disse que, aquele era seu último dia na Casa e novamente agradeceu a 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 saúde era
o setor mais complicado do governo Adriano Moreno e que o caso citado pelo
Vereador Vagne Azevedo emocionou a todos. Disse ainda, que a questão da
UTI que não era montada e que teve que ser preparada na hora do transporte
da paciente, fora uma questão que ele próprio levantara. Disse, que
infelizmente uma família sofria em virtude de que o prefeito não observara
aquela questão. Em Aparte, o vereador Vage Azevedo disse que as criticas
feitas pelos vereadores eram feitas sempre no sentido de colaborar com o
governo. Retomando ao seu discurso, o vereador Rafael Peçanha citou mais
uma caso de mau atendimento a uma parturiente no Hospital da Mulher,
quando a mesma mesmo estando com a bolsa estourada não seria internada
para dar a luz ao seu filho, se não fosse a pressão feita por grupos de Watzapp
e muitas pessoas intercedendo, o que configurava um grande absurdo, pois o
atendimento não deveria ser um favor, mas, um direito de todos. Após, disse
que um hospital onde o atendimento era a exceção, configurava o caos que se
encontrava a saúde do município e mostrava a vergonha do atual governo.
Disse que, também o setor da saúde mental era esquecido e que havia uma
situação específica em Cabo Frio, que era o CAPS II, setor da prefeitura
dedicado ao tratamento psicossocial. Disse, que com o calor que fizera naquela
data a instituição não tivera condições de funcionar, o que era uma pequena
questão que podia ser resolvida. Em seguida, comentou sobre proposição que
apresentava naquela Sessão, dispondo sobre a criação de uma comissão de
defesa da pessoa com deficiência. Disse que, mobilizara aos vereadores e
todos queriam assinar, demonstrando seu apoio à causa. Ressaltou que no

futuro a Comissão poderia até mesmo se tornar permanente. Disse que a
Comissão tinha como objetivo discutir os direitos dos deficientes, o acesso à
saúde pública, entre outros. Em aparte, a vereadora Letícia Jotta parabenizou
ao vereador Rafael, destacando que ela própria era militante daquela causa e
que os vereadores tentavam ajudar uns aos outros. Após, enfatizou que toda a
vez que a Casa se unia todos saíam vitoriosos. Retomando ao seu discurso, o
Vereador Rafael agradeceu o aparte e continuando comentou sobre a questão
das casas de aluguel em cabo frio. Disse que, havia a necessidade de ser
criada politica pública para tratar do caso. Continuando, afirmou que antes do
carnaval fora criado um grande problema, em virtude de muitas pessoas já
tinham alugado suas casas e que as vésperas do carnaval foram prejudicadas.
Disse que, na verdade houvera falta de habilidade com relação ao problema e
que sempre defendera que houvesse regulamentação das casas de aluguel no
município. Após, disse que protocolara dois ofícios para o Secretario de
Educação em virtude de que havia denuncias de que o quadro de funcionários
ainda estava incompleto, além de haver problemas com o transporte escolar.
Disse que, o processo seletivo seria sempre bem vindo, mas, que os editais
deveriam ser melhor pensados. Disse também, que seu mandato estava à
disposição para ajudar a resolver. Disse que, estavam presentes na
Assistência funcionários da área de vetores e os coveiros da prefeitura, que
também passavam por problemas e que estava empenhado na luta por
aquelas classes. Em seguida, disse que fora feita notificação aos pescadores
do Canto do Forte, destacando que havia no local alguns problemas
relacionados ao meio ambiente, mas, que havia muitos anos que tais
trabalhadores ocupavam aquele local. Observou que, deveria haver
regularização, mas, que fossem mantidos tais trabalhadores no local, assim
sugeria o diálogo. Após comentou sobre as apreensões de veículos,
destacando que era obvio que as irregularidades deveriam ser combatidas,
mas, que estranhamente o prefeito não se manifestava com relação ao
depósito de tais carros se localizar em outro município, tirando a possibilidade
da arrecadação de impostos por Cabo Frio e tirando o direito dos funcionários
que tinham seus salários atrasados, além de tantos outros problemas.
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 FOI APROVADO
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
NOS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0123, 0171 E 0173/2018,
SENDO A SEGUIR ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. FORAM ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: VETO: 0026,
0027, 0028, 0029 E 0030/2019, PROJETO DE LEI: 0040/2019 – ME Nº
12/2019, PROJETO DE LEI: 0041/2019 – ME Nº 13/2019, PROJETO DE LEI:
0009, 0011, 0039, 0042 E 0043/2019. FOI APROVADO O PROJETO DE
RESOLUÇÃO: 0006/2019. FOI RETIRADO PELA AUSÊNCIA DO AUTOR O
PROJETO DE LEI: 0036/2019. FORAM APROVADOS OS REQUERIMENTOS
NSº: 0039, 0040, 0042 E 0043/2019 E AS INDICAÇÕES NSº: 0092, 0097,
0102, 0105, 0112 E 0070/2019. FOI RETIRADO PELA AUSÊNCIA DO AUTOR
O REQUERIMENTO: 0041/2019 E AS INDICAÇÕES NSº: 0075, 0076 E
0109/2019. 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. 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.

