Estado do Rio de Janeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Ata da Décima Primeira Sessão
Ordinária
do
Segundo
Período
Legislativo da Câmara Municipal de
Cabo
Frio,
realizada
no
dia
19(dezenove) de março do ano de
2019(dois mil e dezenove).
Às dezoito horas do dia 19(dezenove) 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, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme
Aarão Quintas Moreira, Jefferson Vidal Pinheiro, Leticia dos Santos Jotta,
Manoel Machado de Azevedo, 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 011ª
(DÉCIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA)
LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE
19 DE MARÇO DE 2019 em nome de Deus. A seguir, foi lida e aprovada a
seguinte Ata: Ata da Décima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo.
Cumprido o rito regimental, o Senhor Presidente afirmou que naquela data o
Vereador MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, assumiria a cadeira do
Vereador Miguel Fornaciari Alencar, que tomara posse como Secretário de
Governo no Executivo Municipal. Após, 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 DA ATA: 14/03/2019; VETO: 0031/2019 - ADRIANO
GUILHERME DE TEVES MORENO, DISPÕE SOBRE VETO TOTAL AO
PROJETO DE LEI Nº 029/2018 DE AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL
PEÇANHA DE MOURA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA
MUNICIPAL
A
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES E
AMIGOS DO JARDIM ESPERANÇA - A.C.M.A.J.E. (OFÍCIO/GAPRE-CM Nº
59/2019); PROJETO DE LEI: 0045/2019 - ADRIANO GUILHERME DE TEVES
MORENO, REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL, O PROCEDIMENTO PARA GARANTIA DO DIREITO
CONSTITUCIONAL DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS E PARA
CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOB RESTRIÇÃO DE ACESSO,
DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2011 - MENSAGEM EXECUTIVA Nº 14/2019; PROJETO DE LEI: 0255/2018 VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, DISPÕE
SOBRE
A
INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS PÚBLICOS, COM ÁGUA POTÁVEL,

NAS PRAÇAS E TERMINAIS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO;
PROJETO DE LEI: 0010/2019 - VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO,
DISPÕE SOBRE OS
POSTOS
DE SAÚDE MUNICIPAIS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS A REALIZAREM CADASTRO DE
CELULAR DE PACIENTES PARA PREVIAMENTE INFORMAR AOS
USUÁRIOS ACERCA DA DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS PARA
SUA RETIRADA; 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:
0048/2019 - RODOLFO AGUIAR DE FARIA, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DA SEMANA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO
DE CABO FRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE
RESOLUÇÃO: 0007/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, CRIA
A
COMISSÃO ESPECIAL DE DEFESA DAS MULHERES VIOLENTADAS NO
ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO; PROJETO DE LEI:
0049/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, DENOMINA "JOSÉ FELIX
CHAPELÃO" A PRAÇA LOCALIZADA NO CANTO DO FORTE;
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: 0046/2019 - LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO,
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO GRUPO SÓ ALEGRIA
DOWN; REQUERIMENTO: 0047/2019 - RICARDO MARTINS DA SILVA,
REQUER A OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. WALDENIR
PIMENTEL
NASCIF
JÚNIOR,
PELOS RELEVANTES SERVIÇOS
PRESTADOS AO NOSSO MUNICÍPIO; REQUERIMENTO: 0050/2019 ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO, REQUER OUTORGA DE MOÇÃO
DE APLAUSOS A SRA. HELY CORREA DE MELLO; REQUERIMENTO:
0051/2019 - ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO, REQUER OUTORGA
DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. ANTÔNIO DA SILVA FERNANDES;
INDICAÇÃO: 0007/2019 - ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, SOLICITA
AO EXMº SR. PREFEITO A INSTALAÇÃO DE UMA CRECHE INTEGRAL EM
TAMOIOS; INDICAÇÃO: 0020/2019 - OSEIAS RODRIGUES COUTO,
SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO QUE TOME AS MEDIDAS
NECESSÁRIAS A FIM DE VIABILIZAR A REFORMA E RESTAURAÇÃO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO - FAZENDA CAMPOS NOVOS, 2º
DISTRITO DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0063/2019 - ADEIR NOVAES,
SOLICITA AO EXMO. SENHOR PREFEITO APARELHO DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE TAMOIOS;
INDICAÇÃO: 0068/2019 - ADEIR NOVAES, SOLICITA AO EXMO. SENHOR
PREFEITO OBRAS DE SANEAMENTO
BÁSICO,
CALÇAMENTO
E
ARBORIZAÇÃO DA RUA DA OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO TERRA
MAR – TAMOIOS; 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: 0094/2019 - VAGNE AZEVEDO SIMAO, SOLICITA AO EXM°
SR PREFEITO DE CABO FRIO, PARA QUE ATRAVÉS DE ATO EXECUTIVO,
PAVIMENTE A RUA ERALDINO DE OLIVEIRA E A RUA DAS TAINHAS NO
BAIRRO PERÓ; INDICAÇÃO: 0100/2019 - VAGNE AZEVEDO SIMAO,
SOLICITA AO EXM° SR PREFEITO
PARA QUE ATRAVÉS DE ATO
EXECUTIVO, CONSERTE UM MURO QUE FOI DANIFICADO POR UMA
RETROESCAVADEIRA À SERVIÇO DA PREFEITURA; 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: 0110/2019 - VINÍCIUS CAETANO
CORRÊA, SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A LIMPEZA E
MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS RUAS DO
BAIRRO DUNAS, NESTE MUNICÍPIO; INDICAÇÃO: 0116/2019 - LETÍCIA
DOS SANTOS JOTTA, SOLICITAAO EXMº SR. PREFEITO A REFORMA DOS
BANHEIROS PÚBLICOS DOS QUIOSQUES DA PRAIA DO FORTE;
INDICAÇÃO: 0119/2019 - LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO, SOLICITA
AO EXMº. SR. PREFEITO A IMPLANTAÇÃO DE UM POLO DO PROCON
MUNICIPAL, EM TAMOIOS; INDICAÇÃO: 0123/2019 - RAFAEL PEÇANHA
DE MOURA, SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO QUE SEJAM
REALIZADOS DE FORMA PERMANENTE
E COM CALENDÁRIO
FIXO E PÚBLICO OS SERVIÇOS DE CAPINA E MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO E DAS VIAS DO LOTEAMENTO CARAVELAS DO PERÓ;
INDICAÇÃO: 0125/2019 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA AO
EXMO. SR. PREFEITO À REFORMA GERAL DA PRAÇA LOCALIZADA
NO CANTO DO FORTE LIDO; INDICAÇÃO: 0126/2019 - JEFFERSON
VIDAL PINHEIRO, SOLICITA AO EXMº. SRº. PREFEITO EM PARCERIA
COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL(SSPRJ.) A
IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE NÚCLEO DE DELEGACIA LEGAL DA
MULHER A SER INSTALADO EM TAMOIOS 2º DISTRITO DE CABO FRIO;
INDICAÇÃO: 0127/2019 - RODOLFO AGUIAR DE FARIA, SOLICITA AO
EXMº SR. PREFEITO
PARCERIA COM O SENAC-RIO A FIM DE
PROPORCIONAR CURSOS TÉCNICOS NO 2° DISTRITO DE TAMOIOS.
Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente disse que estava
disponível o aplicativo da Câmara e que todos poderiam acessar as Atas,
Pautas e toda a movimentação referente à Câmara Municipal. Após, o senhor
presidente franqueou a TRIBUNA aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna
como primeiro orador inscrito, o Vereador Vinícius Corrêa, que inicialmente
saudou a todos. Em seguida, comentou sobre a ida do vereador Miguel Alencar
para a Secretaria de Governo, destacando que por certo o mesmo realizaria
um excelente trabalho, o que seria imprescindível para o atual prefeito que
necessitava de celeridade e eficácia em suas medidas. Após, agradeceu ao
Secretário de Saúde, Marcio Mureb que se colocara a disposição para resolver
a questão da cessão de um funcionário de fisioterapia e fonoaudiologia para a
unidade da APAE do Segundo Distrito, o que seria feito sem ônus para a
instituição. Em seguida, disse que a prefeitura interrompera a distribuição de
remédios para a APAE, em virtude de que uma lei federal não permitia aquela

prática. Em aparte, o vereador Achilles Barreto disse que entendia que a lei
deveria ser respeitada, mas, que a APAE tinha um repasse oriundo do
município que não tinha ainda atingido o teto. Assim, o repasse poderia ser
feito através de verba em vez de remédio. Retomando ao seu discurso, o
vereador Vinícius Corrêa disse que aquele fora o questionamento que fizera ao
secretário de Saúde, mas, que o mesmo afirmara que a citada verba era
repassada através de um consórcio de municípios, que não atendia apenas
Cabo Frio. Disse ainda, que alguns representantes da APAE já estiveram na
cidade do Rio de janeiro tentando aumentar o repasse junto ao governo do
Estado. Em aparte, a Vereadora Letícia Jotta disse que, aquela era uma causa
maior que requeria atenção de todos os vereadores. Disse que, assim que
tomara conhecimento do fato ligara imediatamente para o Secretário de saúde
solicitando uma reunião, que ficara marcada para o dia vinte e três, quarta
feira. Assim, convidava os Nobres Pares a participarem daquele encontro com
o Secretário de Saúde. Disse que, já se passaram três prefeitos e nenhum
deles encontrara a solução para o problema. Também em aparte, o vereador
Luis Geraldo disse que, antes da reforma que fora feita na Lei orgânica havia
um item que permitia que a arrecadação do estacionamento municipal fosse
direcionada para entidades como a APAE, mas, que o mesmo fora retirado.
Com isso a Casa poderia retornar com aquela disposição transitória.
Retomando ao seu discurso, o vereador Vinícius agradeceu as sugestões e
afirmou que estaria junto com a Vereadora Letícia Jotta na reunião com o
Secretário de Saúde. Continuando, observou que estava se aproximando a
Semana Teixeira e Souza que desde 1991 homenageava o primeiro
romancista brasileiro, nascido em Cabo Frio. Disse que, aquela comemoração
fora criada pelo ex-vereador Manoel Justino, um grande articulador político,
que inclusive conhecera Nelson Mandela. Disse, que o ex-vereador que fora
sempre lotado na Secretaria de Cultura, no atual governo fora colocado a
disposição, o que considerava ser uma grande injustiça. Após, conclamou as
senhoras Secretária e Subsecretária de Cultura para que não deixasse o
senhor Manoel Justino fora das comemorações da Semana Teixeira e Souza,
já que não havia motivo algum para que o mesmo não fizesse parte daquela
festividade. Em aparte o vereador Rafael Peçanha disse que, concordava com
as palavras do orador, frisando que as comemorações estavam marcadas para
os dias 20 a 27, mas, que a lei municipal determinava que as comemorações
fossem dos dias 21 a 28. Disse que, no dia 21 de março era comemorado o dia
de combate a discriminação racial, assim, faria ofício solicitando que a
Secretaria de Cultura consertasse aquele erro. Disse, que o link entre a
Semana Teixeira e Souza e o dia de combate à discriminação racial, que era
uma data reconhecida internacionalmente, seria muito importante. Após,
retomando ao seu discurso, o Vereador Vinícius Corrêa solicitou que o senhor
Manoel Justino fosse convidado para fazer parte das comemorações da
Semana Teixeira e Souza, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a
Tribuna a Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente saudou a todos. Em
seguida, discorreu sobre o fato colocado pelo vereador Vinícius Corrêa,
enfatizando que também sofria discriminação por ser negra. Assim, disse que
seu antecessor à Tribuna tinha seu total apoio. Observou em seguida, que
muitas vezes o racismo vinha de pessoas que queriam dominar toda uma
cultura. E mais, teceu críticas aos organizadores que somente a convidaram a
participar das comemorações da Semana Teixeira e Souza na última hora.

Disse, que apesar daquele fato, estaria presente no evento, em decorrência de
que era a única vereadora negra de Cabo Frio e era a criadora do Estatuto da
Igualdade Racial. Após, disse que na última sexta feira estivera entregando
produtos que arrecadara para a CAJEF, instituição da qual era madrinha. Disse
que, não poderia deixar de agradecer a todos que contribuíram com doações,
em especial o Deputado Mauro Bernar e o Secretário de Fazenda Caty. A
seguir, disse que recebera diversas denúncias sobre a escola Marília Plaisan,
frisando que a mesma não tinha ventiladores nas salas de aula, o que
configurava falta de humanidade, em decorrência do grande calor que afligia a
todos. Assim, solicitava providências do órgão competentes. Continuando,
solicitou providências do Poder Público para os banheiros dos quiosques da
Praia do Forte, visto que os mesmos estavam em estado muito precário.
Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a
Tribuna o Vereador Silvio David Pio Oliveira, que inicialmente disse estar
indignado pela falta de gerência do município, que se encontrava em estado
muito precário e que locais como o Morubá estavam com esgoto a céu aberto.
Enfatizou que, sendo o povo o patrão dos políticos, quando pleiteavam algo
deveriam ser atendidos prontamente. Disse ainda, ser inadmissível que as
obras subterrâneas não fossem priorizadas, em virtude de que não davam
votos. Disse ainda que, o dinheiro deveria ser gasto com a população em
iluminação, semáforos, pavimentação e outros e que a obrigação do Executivo
era executar as obras. Em aparte o vereador Oséias Rodrigues Couto disse
que, era vereador do Segundo Distrito e sabia bem o que era solicitar serviços,
quando em muito pouco era atendido. Disse também, que certamente não
executar os serviços era uma forma de forçar a entrada de novas empresas e
gastar mais dinheiro do contribuinte. Lamentou, que durante todo o verão
fossem sempre reivindicadas as mesmas coisas e que sempre a culpa recaia
sobre os Secretários. Assim, chegava a duvidar, pois, nenhum secretário iria
querer fazer uma gestão ruim, enfatizando estar certo de que o prefeito tinha
conhecimento de tudo o que se passava. Retomando ao seu discurso, o
Vereador Silvio David disse que, uma secretaria jogava para outra a
responsabilidade quando se solicitava um serviço, assim, o mutirão nos bairros,
que era um projeto de sua autoria, seria de grande valia, visto que devolvia a
dignidade aos munícipes. Em aparte o Vereador Vinícius Corrêa observou que,
corroborava com as palavras do vereador Silvio David, que fora um grande
colaborador da campanha do Dr. Adriano e que o prefeito já havia iniciado as
mudanças, mas, que o povo não podia esperar. Disse que, deveria haver
metas por parte do governo e que caso os secretários não conseguissem
cumprir as metas, que fossem então substituídos. Disse também, que deveria
haver mudança radical no que não estava dando certo. Retomando ao seu
discurso o Vereador Silvio David disse que, aguardava também a reforma das
praças que havia sido um pleito de todos os vereadores, assim, concordava
que os secretários que não estivessem conseguindo gerir com presteza suas
pastas que saíssem do cargo. Após, comentou sobre o mercado Sebastião
Lan, destacando que já havia verba disponível de dois milhões, para reforma
do mesmo, mas, que nada fora concretizado ainda. Continuando, comentou
sobre a falta de ônibus de transporte escolar do Segundo Distrito, destacando
que havia ônibus se deteriorando dentro do mato [mostrando imagens], o que
comprovava com fotografia. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou
sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que

inicialmente saudou a todos. Em seguida, saudou o novo vereador, Manoel
Machado de Azevedo, suplente do Vereador Miguel Alencar, destacando que
todos estavam felizes com sua presença. Após discorreu sobre proposição de
sua autoria, dispondo sobre a denominação da Praça do Canto do Forte de
Praça José Felix Chapelão, em homenagem ao mesmo, que em muito
contribuíra para a cultura do município e cumprimentou sua família presente na
assistência. Em seguida, comentou sobre reunião de instalação da CPI da
ENEL, da qual era presidente, ressaltando que seria feita uma investigação
implacável para apurar os fatos concernentes ao fornecimento de energia e
seus desdobramentos. Continuando, comentou sobre a obra no deque da Praia
do Forte, destacando que a placa no local indicava o valor da mesma de
trezentos mil reais. Disse que, muitos lugares em Cabo Frio necessitavam de
obra, visto o estado muito precário, assim, procuraria ter certeza de que o valor
era justo. Após, comentou sobre os ônibus de transportes escolares do
município, sublinhando que a Casa Legislativa não toleraria mais respostas
evasivas por parte do Executivo e caso tais transportes não estivessem
disponíveis até a próxima segunda feira tomaria providências enérgicas
naquele sentido. Após, aludindo às denúncias sobre a escola Marília Plaisan,
disse que as mesmas foram feitas por pais de alunos, que afirmaram que nem
mesmo as janelas podiam ser abertas por causa das estruturas das paredes, o
que era inadmissível. Em aparte, a Vereadora Letícia Jotta, disse que recebera
naquele momento mensagem de uma pessoa do Segundo Distrito afirmando
que, o único ônibus que estava fazendo o transporte dos alunos parara de
funcionar. Falou sobre a importância de que a Casa se unisse naquele pleito,
visto que as crianças eram indefesas e precisavam dos vereadores.
Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha agradeceu o aparte e
afirmou que, falava-se muito em trocar os secretários, mas, que na verdade o
prefeito é que deveria ser trocado, visto que o mesmo não sabia gerir seus
secretários. Após, discorreu sobre os problemas da saúde, ressaltando que
perdera um amigo que ao chegar à UPA fora mandado de volta para casa,
mesmo estando acometido por hepatite. Afirmou que, o mesmo fora a óbito
dias depois. Após leu o pronunciamento do senhor prefeito publicado nas
mídias sociais, com relação à saúde do município. Ao final afirmou que, a
grande quantidade de óbitos e o mau funcionamento da saúde, configuravam o
grande desrespeito para com a população. Disse que, o mesmo jogava a culpa
na população, quando a culpa era dele mesmo que fazia uma “administração
porca”, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador
Manoel Machado de Azevedo, que inicialmente saudou a todos. Em seguida,
agradeceu a receptividade dos Nobres Pares, enfatizando que retornava à
Casa por onde já estivera por quarenta dias. Pediu a Deus sabedoria para
atuar no Legislativo, enfatizando que não podia deixar de registrar o grande
trabalho realizado pela Associação de Moradores do Bairro Jardim Esperança.
Disse que, seria parceiro dos que lutavam por aquele bairro. Agradeceu a
Chefe de Gabinete da Casa Legislativa, Nazareth de Paiva, observando que
faria sua parte, independente do tempo que permanecesse na Câmara.
Observou a seguir, no carnaval foram colocados banheiros químicos adaptados
para deficientes, que fora proposição de sua autoria e que beneficiava muito a
população de Cabo Frio. Falou sobre a necessidade de que o político fosse até
as comunidades conhecer sua realidade. Agradeceu a atenção de todos, no
que encerrou sua fala. Após, fez uso da palavra o Vereador Edilan Ferreira

Rodrigues, destacando que a coisa não estava boa para o prefeito, que sofria
críticas mais ferrenhas que o ex-prefeito Alair Corrêa em seus últimos dias de
mandato. Após, disse que o último concurso público fora realizado em Cabo
Frio no ano de 2009 e que deveria ser realizado outro naquele ano, assim,
apesar de ser sabedor de que havia lei federal que impedia que o concurso
fosse feito somente por moradores da cidade, criaria projeto de lei dispondo
sobre a inserção da história de Cabo Frio, para que o morador fosse
beneficiado. Em aparte, o Vereador Rafael Peçanha parabenizou a sugestão
do Vereador Edilan, destacando que aquela era uma estratégia interessante, o
que valorizaria o cidadão de Cabo Frio. Também em aparte, o Vereador
Vinícius Corrêa disse que o vereador Edilan estava de parabéns por enxergar
aquele ponto que poderia beneficiar o morador de Cabo Frio. Em outro aparte,
o Vereador Achilles Barreto disse que a sugestão era mesmo muito boa e que
sua mãe, Laura Barreto, fora professora de História no curso de formação de
professores do Colégio Ismar Gomes e que a mesma era autora de um livro
sobre a história de Cabo Frio. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça
avaliaria a proposição do Vereador Edilan, para que não houvesse nenhuma
inconstitucionalidade. Retomando ao seu discurso, o orador vereador Edilan
Ferreira Rodrigues, solicitou apoio dos Nobres Pares para o projeto que tinha
como objetivo beneficiar a todos os moradores de Cabo Frio, no que encerrou
sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Jefferson Vidal, que
inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que na atualidade muitos
vereadores subiam a tribuna para denunciar problemas que ele próprio já
denunciara tempos atrás. Disse que, em meses de governo o prefeito não
tivera nenhum progresso, apesar de ter o poder de resolver tudo, visto que
tinha a caneta e o dinheiro nas mãos. Ao final, reiterou que o chefe do
Executivo Municipal deveria ter responsabilidade em governar a população,
mas, que nem mesmo aos vereadores que estiveram ao seu lado na campanha
eleitoral ele levava em consideração. Disse que, o prefeito somente valorizava
alguns amigos, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o
Vereador Vagne Azevedo Simão, que inicialmente saudou a todos. Em
seguida, discorreu sobre a promulgação de Lei de sua autoria, dispondo sobre
prioridade para as pessoas acima de oitenta anos nos serviços de contínuo,
ressaltando que estava feliz que aquela lei tivesse sido sancionada. Após,
comentou sobre outra proposição de sua autoria, que também estava em vigor,
dispondo sobre a obrigatoriedade dos Planos de Saúde em informar o
consumidor por escrito sobre as razões pela recusa de atendimentos,
destacando que assim, seria dado respaldo legal para os usuários.
Continuando, comentou sobre veto contrário ao acesso aos prontuários
médicos, frisando que estava certo de que o mesmo seria derrubado naquela
Sessão. Após disse que, na entrevista do prefeito sobre o sistema de saúde, o
mesmo afirmara que a transferência da menina, cuja ele expusera na Sessão
anterior, fora feito no tempo adequado, assim questionava para quem era o
tempo adequado, visto que o tempo não fora adequado para salvar a vida da
menina. Disse que, o prefeito proferira ainda algumas inverdades e que havia o
principio constitucional da dignidade da pessoa humana, assim, uma
ambulância particular poderia ter sido usada para salvar uma vida. E ainda,
disse que, o prefeito afirmara que era triste que alguém usasse a dor da família
para fazer politica, mas, que considerava muito mais triste a dor dos pais que
não teriam a menina Gabriela de volta. Disse também que, fora aberto inquérito

no Ministério Público e na delegacia, com isso tudo seria apurado. Observou a
seguir que, no dia anterior mais uma parturiente fora mandada de volta para
casa ao chegar ao Hospital da Mulher e que horas depois a mesma dera a luz
em um Posto de Saúde. Após, reiterou que o prefeito alegara ter sido uma
fatalidade o que ocorrera com Gabriela, mas, que fatalidade era cair um raio na
cabeça de alguém e que o episódio ocorrido com a citada menina, não era uma
fatalidade e sim uma grande covardia, 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 CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO
VETO: 0026/2019. FORAM ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: VETO: 0031/2019,
PROJETO DE LEI: 0045, 0010, 0036, 0048, 0049/2019 E PROJETO DE LEI:
0255/2018. FOI APROVADO O PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0007/2019.
FORAM APROVADOS OS REQUERIMENTOS NSº: 0041, 0046, 0047, 0050 E
0051/2019 E AS INDICAÇÕES NSº: 0007, 0020, 0063, 0068, 0075, 0076,
0094, 0100, 0109, 0110, 0116, 0119, 0123, 0125, 0126 E 0127/2019.
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.

