
 
 

                         
 
 
 
 
Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária 
do Segundo Período Legislativo da 
Câmara Municipal de Cabo Frio, 
realizada no dia 28(vinte e oito) de 
março do ano de 2019(dois mil e 
dezenove). 

Às dezoito horas do dia 28(vinte e oito) de março do ano de 2019(dois mil e 
dezenove) sob a Presidência em exercício da Vereadora Alexandra dos Santos 
Codeço 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: 
Achiles Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Edilan Ferreira Rodrigues, 
Guilherme Aarão Quintas Moreira, Leticia dos Santos Jotta, Manoel Machado 
de Azevedo, Miguel Fornaciari Alencar, Oséias Rodrigues Couto, Rafael 
Peçanha de Moura, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio Oliveira, Vagne 
Azevedo Simão e Vanderlei Rodrigues Bento. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou aberta a 014ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO 
ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª 
PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 28 DE MARÇO DE 2019 em nome 
de Deus. A seguir, foram lidas e aprovadas as seguintes Atas: Ata da Terceira 
Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo e Ata da Sexta Sessão 
Extraordinária 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 DA ATA: 26/03/2019; 
ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AUTOR: LUIS 
GERALDO SIMAS DE AZEVEDO - OUTORGADO:  PROJETO RESPEITO 
DÁ O TOM; ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
AUTOR:VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA - OUTORGADO:  
JONATHAM DE ALMEIDA PIRES; PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 
0004/2019 - ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO, ALTERA  O  ART. 
110  DA  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  02/2002 - CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  DO  
MUNICÍPIO DE CABO FRIO, RELATIVAMENTE À INCIDÊNCIA DO IMPOSTO 
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN  SOBRE  AS  
EMPRESAS  EM  GERAL.  OFÍCIO GAPRE Nº 60/2019 - MENSAGEM 
EXECUTIVA Nº 15/2019; PROJETO DE LEI: 0057/2019 - VANDERLEI 
RODRIGUES BENTO NETO, DISPÕE  SOBRE  OS  ASSENTOS  
PREFERENCIAIS  NOS  HORÁRIOS  DE  MAIOR  FLUXO  DE  PESSOAS 
NOS  TRANSPORTES  PÚBLICOS  QUE  CIRCULAM  NO  MUNICÍPIO  DE  
CABO  FRIO  E  DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 
0069/2019 - EDILAN FERREIRA RODRIGUES, PASSA  A  DENOMINAR-SE  
TRAVESSA  JOSÉ  CARNEIRO  DE  AZEVEDO,  A  TRAVESSA  SITUADA 
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ENTRE  A RUA  JONAS  GARCIA,  RUA  BENTO  JOSÉ RIBEIRO  E  
PARALELA  À  RUA  JOSÉ  WATZL FILHO, NO CENTRO DE CABO FRIO; 
REQUERIMENTO: 0038/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, REQUER  
OUTORGA  DE  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  AO  SR.  EDIR  FRANCISCO  DA  
SILVA  OLIVEIRA (SEU DICO); REQUERIMENTO: 0063/2019 - ACHILLES 
ALMEIDA BARRETO NETO, REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE 
APLAUSOS A NOVA EQUIPE DO INEA (INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE) NA REGIÃO DOS LAGOS; REQUERIMENTO: 0066/2019 - 
VAGNE AZEVEDO SIMÃO, REQUER  AO  EXMO.  SENHOR  PREFEITO  DO  
MUNICÍPIO,  CÓPIA  DE  INTEIRO  TEOR  DOS  TERMOS DE DOAÇÃO 
CELEBRADOS PELA PREFEITURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPRESAS 
FUNERÁRIAS E OUTRAS INFORMAÇÕES; INDICAÇÃO: 0022/2019 - 
OSEIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA   AO   EXMO.   SR.   PREFEITO   A   
REGULAMENTAÇÃO   DA   LEI   Nº   2.742/2016,   PARA IMPLANTAÇÃO DO 
CONDOMINIO INDUSTRIAL, NO 2º DISTRITO; INDICAÇÃO: 0071/2019 - 
ADEIR NOVAES, SOLICITA  AO  EXMO.  SENHOR PREFEITO  A  
CONSTRUÇÃO  DE  UMA  ESCOLA  TÉCNICA  EM TAMOIOS, 2º DISTRITO; 
INDICAÇÃO: 0114/2019 - RODOLFO AGUIAR DE FARIA, SOLICITA AO 
EXMº SR. PREFEITO  A CRIAÇÃO DA SUBSECRETARIA DE SAÚDE EM 
TAMOIOS - 2º DISTRITO; INDICAÇÃO: 0118/2019 - LETICIA DOS SANTOS 
JOTTA, SOLICITA  AO  EXMº  SR.  PREFEITO  O  REPARO  DA  REDE  DE  
ESGOTO  E  PAVIMENTAÇÃO  DA TRAVESSA VILA  DO  AR,  ESQUINA  
COM  RUA  DAVI  GARCIA  DA  ROCHA,  TRANSVERSAL  À RUA PORTO 
VELHO; INDICAÇÃO: 0129/2019 - RODOLFO AGUIAR DE FARIA, SOLICITA  
AO  EXMº  SR.  PREFEITO    A  CRIAÇÃO  DE  CENTRO  DE  CULTURA  EM  
TAMOIOS - 2º DISTRITO; INDICAÇÃO: 0135/2019 - OSEIAS RODRIGUES 
COUTO, SOLICITA  AO  EXMº  SR.  PREFEITO  QUE  DETERMINE  A  
SECRETARIA  COMPETENTE  MEDIDAS URGENTES PARA QUE VIABILIZE 
O AUMENTO NO NÚMERO DE AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS  
DEMANDAS  DO  HOSPITAL,  UPA  E  ÁREA  RURAL  EM  TAMOIOS,  BEM  
COMO  A  REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS 
EXISTENTES; INDICAÇÃO: 0144/2019 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, 
SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A REFORMA DOS BANHEIROS 
MASCULINO E FEMININO DA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL NILO 
BATISTA; INDICAÇÃO: 0147/2019 - ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, 
SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO  A  REABERTURA  DO  CEAM  
(CENTRO  ESPECIALIZADO  DE ATENDIMENTO À MULHER) NO 
SEGUNDO DISTRITO; INDICAÇÃO: 0159/2019 - ADEIR NOVAES, SOLICITA  
AO  EXMO.  SENHOR PREFEITO  A  SINALIZAÇÃO  NA  CICLOVIA  DA  
RUA  DAS  PACAS, EM TAMOIOS, CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0160/2019 - 
RICARDO MARTINS DA SILVA, SOLICITA  AO  EXMº  SR.  PREFEITO  A  
OPERAÇÃO  TAPA-BURACOS  COM URGÊNCIA  NO  BAIRRO JARDIM 
ESPERANÇA; INDICAÇÃO: 0164/2019 - VANDERLEI RODRIGUES BENTO 
NETO, SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO  A  REVITALIZAÇÃO  DA  
AVENIDA  ALMIRANTE  BARROSO, BAIRRO PASSAGEM, COM INTUITO DE 
POTENCIALIZAR O TURISMO E O POLO GASTRONÔMICO; INDICAÇÃO: 
0169/2019 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITO AO EXMO. SR. 
PREFEITO DO MUNICÍPIO A REFORMA GERAL  DA ESCOLA AGRÍCOLA 
MUNICIPAL NILO BATISTA; INDICAÇÃO: 0170/2019 - RAFAEL PEÇANHA 
DE MOURA, SOLICITA    AO    PODER    EXECUTIVO    QUE    PROPONHA    



AO    MPF    E/OU    MPE    TERMO    DE AJUSTAMENTO  DE  CONDUTA  
PARA  QUE  O  VALOR  RECEBIDO  PELOS  LEILÕES  DE  BENS  E 
MULTAS APLICADAS A GESTORES QUE COMETAM CRIMES DE 
IMPROBIDADE CONTRA A ÁREA DA SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO SEJA PARCIALMENTE DESTINADO À REATIVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA; INDICAÇÃO: 
0172/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, SOLICITA  AO  PODER  
EXECUTIVO  A  REALIZAÇÃO  URGENTE  DE  CONTRATAÇÃO  DIRETA  
POR DISPENSA  DE  LICITAÇÃO  EMERGENCIAL,  COM  FULCRO  NO  
ART.  24,  INCISO  IV, DA  LEI  Nº 8.666/93, PARA RESOLUÇÃO IMEDIATA 
DO PROBLEMA DOS ÔNIBUS ESCOLARES EM TAMOIOS; INDICAÇÃO: 
0173/2019 - MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, SOLICITA  AO  EXMº.    
SENHOR PREFEITO, PARA  QUE  JUNTO  A  GUARDA  MUNICIPAL,  
SEJAM TOMADAS  PROVIDÊNCIAS  NO  SENTIDO  DE    EVITAR  
ESTACIONAMENTO  IRREGULAR  NA  AV. ÉZIO CARDOSO DA FONSECA 
NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA. Terminada a leitura do Expediente, a 
Senhora Presidente solicitou que fossem entregues as Moções de Aplausos. 
Após receber a honraria, o representante do Projeto: “O Respeito Dá o Tom, 
senhor Marcos Valério, fez uso da palavra e inicialmente saudou a todos”. Em 
seguida, discorreu sobre o Projeto, destacando que o objetivo do mesmo era 
diminuir a desigualdade racial dentro do meio empresarial, e que houvesse 
negros trabalhando em todos os setores. Agradeceu a atenção de todos, no 
que encerrou sua fala. Após, fez uso da palavra o Senhor Jonatham de 
Almeida Pires, que inicialmente procedeu às saudações de praxe. após, 
agradeceu a Deus e ao Vereador Rafael Peçanha pelo reconhecimento. Disse 
que, oferecia aquela homenagem aos senhores Dunga e Pezão, que junto a 
ele conseguiram resgatar uma família, cuja casa estava pegando fogo. Disse, 
que os bombeiros somente chegaram ao local uma hora e meia depois, o que 
era inadmissível. Discorreu sobre os problemas de Tamoios, enfatizando que 
havia pessoas maravilhosas no Segundo Distrito que amavam aquela 
localidade e estavam aptas a trabalhar pelo local. Disse, que fora nomeado 
diretor da COMSERCAF do Segundo Distrito, onde observara muitas 
irregularidades. Disse, que permanecera no cargo por quatro meses e inclusive 
conseguira instituir a coleta de lixo durante a noite, o que permanecia até a 
atualidade. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após, a 
senhora presidente solicitou que o Primeiro Secretário tomasse assento na 
presidência, para que ela pudesse fazer uso da Tribuna. À tribuna, a 
Vereadora Alexandra Codeço, inicialmente procedeu às saudações de praxe. 
Após, discorreu sobre os problemas pelos quais passavam as mulheres do 
Segundo Distrito, ressaltando que criara projeto instituído o CEAM naquela 
localidade. Continuando, relatou o caso de uma mulher que fora violentada 
pelo próprio marido e que pedira socorro através de um grupo de Watzzap. 
Disse que, as mulheres de Tamoios pediam socorro, em decorrência dos 
diversos problemas pelos quais passavam e era de extrema importância que as 
mesmas fossem atendidas. Disse que, não mediria esforços na luta naquela 
causa. Prosseguindo, dirigindo-se ao Secretário de Educação, observou que o 
mesmo deveria ir até o Segundo Distrito para ver de perto a distância que os 
alunos da rede pública tinham que andar para chegar às escolas, por falta de 
ônibus escolar. Fez apelo ao prefeito Adriano Moreno, frisando que caso o 
Secretário de Educação não tivesse condições de realizar suas atribuições  



que o mesmo fosse então retirado do cargo. 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, criticou a administração 
do prefeito Adriano Moreno, sublinhando que não havia mais condições de 
esperar. Disse que, em diversos casos poderia haver dispensa de licitação e 
era inadmissível que o povo continuasse sofrendo. Disse que, o vereador era o 
representante do povo e ele próprio era conhecido como fiscal dos bairros, 
onde filmava e fazia questão de mostrar a realidade Afirmou a seguir, que  no 
bairro Jardim Caiçara havia buracos por todos os lados. Disse que a Lei 8666, 
inciso 4 permitia que fosse realizada a obra emergencial e que o chefe do 
Executivo Municipal deveria estar atento aquele fato. Disse ainda, que ele 
próprio passava vergonha, visto que havia um esgoto a céu aberto em sua rua 
e que seus vizinhos faziam chacota com seu nome. Prosseguindo, disse que o 
problema era de falta de gestão. Continuando, observou que estivera no 
Parque das Orquídeas, onde constatara que os moradores passavam por 
problemas sérios também com esgoto a céu aberto e sem iluminação, bem 
como o bairro Tangará que por ter tantos buracos, o ônibus da salineira não 
estava transitando. Disse que, os próprios moradores pagavam o concreto para 
tapar os buracos. Após, ressaltou que 70% do dinheiro arrecadado pelos 
ônibus de turismo deveriam ser destinados ao fundo de transporte, pois, 
deveriam ser gastos com politicas publicas, sinalização, faixa de pedestre, 
iluminação e outros. Disse ainda, que não entendia o motivo pelo qual o 
secretário estava guardando o dinheiro, se o mesmo deveria ser gasto com tais 
serviços. Após, disse que no local conhecido como Cantinho do Céu, que era 
um bairro novo, também havia esgoto aberto. Disse também, que se sentia 
envergonhado, em virtude de que estivera bairro Monte Alegre 2 e fizera 
denúncia e que até mesmo o prefeito fizera uma live, onde prometia concertar 
os buracos do lugar, mas, que até o momento não havia feito nada. Disse que, 
havia recursos e caso fosse necessário deveria sim ser realizado contrato 
emergencial. Após mostrou imagens do Recanto das Orquídeas, e do local 
conhecido como Nelson Mandela no Tangará, destacando que ambos estavam 
em estado muito precário. Solicitou que o Secretário do setor competente se 
levantasse de sua cadeira e fosse ver o local pessoalmente. Continuando, 
comentou sobre denúncia feita através de seu Facebook, sobre ônibus 
abandonados nas proximidades da Escola Nilo Batista, frisando que também a 
Escola Nilo Batista, que era a única escola rural de Cabo Frio, estava em 
estado muito ruim. Prosseguindo, reiterou que não havia professores 
suficientes na Escola Marília Plaisan e que o problema deveria ser resolvido o 
mais breve possível. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. 
A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Manoel Machado Azevedo, que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida, aduzindo ao discurso do Vereador 
Silvio David Pio oliveira disse que compartilhava com o mesmo a preocupação 
para com os bairros da cidade, que se encontravam em estado precário. Após, 
disse que a Avenida Aézio Gomes da Fonseca estava totalmente esquecida e 
que a mesma era uma malha viária muito importante para o bairro. Disse que, 
estaria cobrando ações do Poder Público e não estava na Casa Legislativa 
para fazer média com empresários ou com o prefeito e estava certo de que os 
moradores do bairro Jardim Esperança elogiariam sua passagem pela Câmara. 
Disse que, a Postura e a Guarda Municipal deveriam voltar os olhos para o 
bairro Jardim Esperança que era composto por pessoas carentes, mas, que 



parecia não pertencer a Cabo Frio. Após, disse que, sairia da Câmara com sua 
consciência tranquila. Em aparte, o Vereador Oséias Rodrigues Couto 
parabenizou a coragem e a luta do vereador Nenel pelo bairro Jardim 
Esperança e ressaltou que o mesmo tinha cinquenta e oito mil eleitores, bem 
como o Segundo Distrito que tinha cerca de trinta mil, com isso, era chegada a 
hora de mudar a história de Cabo Frio. Disse que, a burguesia controlava todo 
o sistema politico de cabo frio, mas, que a mídia digital falava a verdade, uma 
vez que havia o livre acesso da comunicação. Disse que, jamais houvera 
representante que falasse pelo povo pobre e carente. Assim, ele, bem como o 
Vereador Nenel estavam na Casa com aquela atribuição, numa cidade que 
tinha setecentos médicos, recursos para investimento, mas que precisava ser 
mudada. Disse ainda, que se fosse o prefeito daria prioridade à saúde. Elogiou 
a postura do Vereador Manoel Azevedo, destacando que se somava ao mesmo 
na luta pela periferia, onde havia uma ditadura que não dava nenhuma chance 
ao povo. Falou sobre seu orgulho em fazer parte da Câmara, que era exemplar 
na luta em prol do povo. Retomando ao seu discurso, disse que não queria 
falar daquela maneira, mas, que não poderia deixar de constatar que as 
promessas feitas jamais eram cumpridas. Disse que, independente do tempo 
que permanecesse na Casa Legislativa estaria lutando por seu povo, no que 
encerrou sua fala. A seguir, ocupou a tribuna o Vereador Adeir Novaes, que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida, parabenizou ao senhor Jonatham 
pela Moção de Aplausos, destacando aluta do mesmo em prol do Segundo 
Distrito. Disse que, havia dois vereadores representantes de Tamoios e que a 
luta vinha de muito tempo. Disse que, havia descaso pelo Segundo Distrito, o 
que podia constatar quando observava que uma obra simples de um deque na 
Praia do Forte, custava cerca de quinhentos mil reais, quando parte da orla de 
Tamoios estava destruída. Disse que, o povo estava acordando e não tinha 
dúvidas de que nas próximas eleições haveria mais representantes do 
Segundo Distrito. E ainda, que eram poucos os secretário que saiam de seus 
gabinetes para ver de perto os problemas de Tamoios. Falou sobre os 
problemas da área da saúde, ressaltando que ele próprio tinha um amigo que 
estava internado e que estava tendo muitas dificuldades naquele setor, assim, 
vivenciava a falta de respeito para com o povo de tamoios. Disse que, o 
descaso também com as crianças era inadmissível e se juntava aos colegas na 
indignação com relação aquela causa. Disse que, os secretários deveriam sair 
de suas salas com ar condicionado e observar de perto o Segundo distrito. 
Após, falou sobre proposição de sua autoria, dispondo sobre a sinalização da 
Rua das Pacas, destacando que lhe causava estranheza que a sub-prefeita, 
que passava sempre pelo local, por ser seu caminho de casa, não tivesse 
tomado nenhuma providência. Disse ainda, que os vereadores eram 
incansáveis, mas, que os secretários deveriam entender que os vereadores 
eram representantes do povo. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou 
sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora Letícia Jotta, que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que estivera em Tamoios, onde 
ouvira a população e que estava na luta para que os problemas fossem 
dirimidos. Disse que, nem sempre era a mão do vereador que executava, 
assim, pedia que toda a população auxiliasse os vereadores naquela luta, 
fazendo denúncias. Após, observou que estava na luta para resolver os 
insumos da APAE, e que havia nas redes sociais publicações de vídeos fakes 
mostrando que aquele problema já havia sido resolvido, o que era mentira. 



Disse que, estava tentando encontrar soluções dentro da legalidade. Em 
aparte, o Vereador Vinícius Corrêa disse que os problemas da APAE eram 
dois, os insumos e os funcionários que deveriam ser destinados para o 
Segundo Distrito. Retomando ao seu discurso, a Vereadora Letícia Jotta disse 
que, estivera reunida com o Secretário de Governo com quem tinha grande 
amizade e falara sobre os problemas do Primeiro e Segundo Distrito e que o 
mesmo fazia de tudo para ajudar e atendia a todos com muita atenção e 
solicitude. Com isso, não podia deixar de exaltar a reunião da qual participara 
com o mesmo, frisando que estava certa de que tudo seria resolvido com 
brevidade. Disse também, que estava com esperança de que o novo Secretário 
faria com que as coisas acontecessem e ela própria estaria a postos para tecer 
criticas, caso o mesmo não agisse a contento. Em seguida, convidou a todos 
para evento sobre a mulher a ser realizado no dia 29 no período da tarde no 
Charitas. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, 
ocupou a tribuna o Vereador Vagne Azevedo Simão, que inicialmente saudou 
a todos. Em seguida, discorreu sobre o desempenho do governo e seu 
secretariado, ressaltando que a cidade se encontrava em estado muito 
precário, com muitos buracos e imaginava como estaria a galeria do Parque 
Burle. Em aparte, o Vereador Vinicius Corrêa disse que as galerias do Parque 
Burle deveria ser responsabilidade da Prolagos, já que a empresa cobrava taxa 
de esgoto. Retomando ao seu discurso, o Vereador Vagne de Azevedo Simão, 
disse que em quatorze de fevereiro enviara oficio para a COMSERCAF 
solicitando limpeza e manutenção de algumas ruas no Jardim Nautilus e que 
recebera resposta afirmando que o serviço havia sido executado 
completamente, assim, postara o documento em sua rede social e que para 
sua surpresa, recebera inúmeras denúncias de que nenhum serviço havia sido 
realizado nos locais citados. Disse que, os que estavam a frente das 
secretarias não tinham responsabilidade e que era inadmissível que houvesse 
aquele tipo de conduta para com um representante do povo. Em aparte, o 
Vereador Silvio David disse que já passara pela mesma situação e era aquele 
o motivo pelo qual estava indignado. Disse que, a solução seria o mutirão dos 
bairros, mas, que havia uma briga de egos por parte dos secretários. Disse, 
ainda, que a união do povo em protestos como fora feito no Itajuru e Jacaré 
tinha dado certo, assim, conclamava o povo para fazer manifestações. 
Retomando ao seu discurso o Vereador Vagne Azevedo Simão disse que, 
infelizmente ele próprio fora autor de uma publicação fake, quando publicara o 
oficio da COMSERCAF, assim pedia desculpas a população, no que encerrou 
sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Oseias Rodrigues Couto, 
que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que era de extrema 
importância que houvesse um agente fiscalizador representante do povo. Falou 
sobre o problema do transporte dos alunos da rede pública em Tamoios, 
frisando que os ônibus mudaram seus itinerários e, estavam sempre lotados, o 
que preocupava aos pais. Questionou o motivo pela falta de transparência e 
por todas as dificuldades do atual governo. Disse que, os vereadores ficavam 
numa situação lamentável. Em aparte, o Vereador Rodolfo Aguiar de Faria, 
disse que tomara conhecimento através do Secretario de Educação que havia 
licitação marcada para o dia 12 de abril, assim perguntara ao mesmo se caso 
não desse certo se teria como fazer uma contratação emergencial, ao que o 
mesmo afirmara que encaminhara o assunto para a procuradoria. Retomando 
ao seu discurso, o Vereador Oséias disse que os ônibus estavam superlotados 



colocando em risco a vida das crianças. Disse que, para resolver o problema 
deveriam ser colocados no mínimo quinze ônibus. Em outro aparte o Vereador 
Vinicius Corrêa disse que além dos poucos ônibus em funcionamento, as 
empresas ainda se negavam a fazer o itinerário para determinadas localidades 
do Segundo Distrito. Disse, que estavam previstos treze ônibus para tender o 
Segundo Distrito. Retomando ao seu discurso, o vereador Oséias disse que era 
uma coisa lamentável e assustadora e que todos esperavam que o problema 
fosse resolvido o mais rápido possível. Disse que torcia pela gestão do atual 
prefeito e que quando havia um erro por parte da administração, a população 
era penalizada. Após, comentou sobre a fiscalização sobre os trailers que 
estavam sendo ameaçados pelos agentes da Postura, destacando que o 
governo inclusive estava cobrando estacionamento dos traillers, o que 
prejudicaria muito os comerciantes. Em aparte, o Vereador Silvio David disse 
que havia um código de posturas tramitando e que a lei deveria ser 
restabelecida dando diretrizes e direitos aos empreendedores. Retomando ao 
seu discurso, o vereador Oseias questionou o motivo pelo preconceito para 
com o Segundo Distrito. Disse que, os trailers geravam empregos e que por 
ficarem até mais tarde abertos ajudavam a coibir os assaltos. Disse também, 
que não era necessário generalizar e que pesquisara sobre os  trailers da Praia 
do Forte e soubera que aos mesmos não era cobrada taxa de estacionamento. 
Disse ainda, que lamentavelmente tomara conhecimento de que seria utilizada 
a força para retirar os trailers do Segundo Distrito e solicitou o apoio dos 
Nobres Pares. Em outro aparte, o Vereador Silvio David disse que, não havia 
respaldo legal para a retirada dos trailers e que os Secretários estavam nos 
cargos em virtude de que foram colocados por alguém e que tais pessoas 
deveriam respeitar os pleitos do povo. Retomando ao seu discurso, o Vereador 
Oseias agradeceu o aparte 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, fazendo menção ao discurso do senhor 
Jonatham disse que, era uma pena que aquele senhor não estivesse mais na 
liderança da COMSERCAF de Tamoios. Após, criticou a secretaria de 
Educação, ressaltando que havia urgência para que o problema do transporte 
dos alunos da rede pública fosse resolvido e que a contratação emergencial 
era uma proposta que seu mandato fazia para resolver de vez aquela situação. 
Disse que, as crianças andavam grandes trechos e que os ônibus circulavam 
lotados. Disse que, não estava vendo as providências do Executivo Municipal e 
que a contratação emergencial era legal e deveria ser utilizada naquele caso. 
Em aparte, o Vereador Vagne Azevedo Simão disse que, o vereador estava 
certo e concordava com o mesmo, mas, que parecia que no atual governo 
aguardava a situação chegar ao extremo para então fazer a contratação 
emergencial. Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha disse 
que existiam outros exemplos, como era o caso da obra milionária da Praia do 
Forte para lixar madeira e que em poucos dias fora feito um contrato de aluguel 
do almoxarifado que não funcionava, cujos processos foram feitos muito 
rapidamente. Disse ainda, que a população estava sendo feita de boba pelo 
prefeito e secretários e mais, que realmente o governo de Adriano Moreno era 
um governo de igualdade, visto que desrespeitava a todos da mesma forma. 
Disse que, havia muita facilidade para resolver os problemas dos amigos, 
assim defendia a contratação emergencial. E mais, que algumas mães de 
Tamoios haviam formalizado  denuncia no Ministério Público. Em outro aparte, 



o Vereador Silvio David disse que a citada denúncia já abria precedência para 
que fosse realizada a contratação emergencial. Retomando ao seu discurso, o 
orador dsse que, era muito estranho que houvesse uma empresa contratada 
que escolhia o trajeto a seguir, o que demonstrava a bagunça que era a 
administração do prefeito Adriano Moreno. Após, disse que caso houvesse o 
mínimo de coerência por parte do atual governo, no dia seguinte o mesmo e 
sua equipe estariam resolvendo aquela situação. A seguir, falou sobre os 
problemas do Hospital da Criança, ressaltando que o prefeito e o secretário de 
saúde tentavam jogar para outros a responsabilidade que era deles. Disse que, 
a prefeitura recebia milhões de royalties e que não faltavam recursos, assim, 
desafiava o prefeito a dirimir também aquela questão, 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 AOS SEGUINTES PROJETOS: VETO: 0021 E 0025/2019. FORAM 
ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS 
SEGUINTES PROJETOS: PROJETODE LEI COMPLEMENTAR: 0004/2019, 
PROJETO DE LEI: 0057 E 0069/2019. FORAM APROVADOS OS 
REQUERIMENTOS NSº: 0038, 0063 E 0066/2019 E AS INDICAÇÕES NSº: 
0022, 0071, 0114, 0118, 0129, 0135, 0144, 0147, 0159, 0169, 0170, 
0172/2019. FORAM RETIRADAS PELA AUSÊNCIA DO AUTOR AS 
INDICAÇÕES NSº: 0160, 0164 E 0173/2019. 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. 

 


