
 
 

                         
 
 
 
 
Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária 
do Segundo Período Legislativo da 
Câmara Municipal de Cabo Frio, 
realizada no dia 11(onze) de abril do 
ano de 2019(dois mil e dezenove). 

Às dezoito horas do dia 11(onze) de abril 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: Achilles 
Almeida Barreto Neto, Edilan Ferreira Rodrigues, Jefferson Vidal Pinheiro, 
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, e Vinícius Correa. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 018ª (DÉCIMA OITAVA) 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 
2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 11 DE ABRIL DE 2019 
em nome de Deus. A seguir, foram lidas e aprovadas as seguintes Atas: Ata da 
Décima Sétima Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo e Ata da 
Nona a 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: 
09/04/2019; ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AUTOR: 
VEREADOR JEFFERSON VIDAL PINHEIRO - OUTORGADA: LUISA MARIA 
DE OLIVEIRA SILVA; ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
AUTOR: VEREADOR JEFFERSON VIDAL PINHEIRO - OUTORGADA: 
MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA; ENTREGA DO DIPLOMA DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS AUTOR: VEREADOR OSEIAS RODRIGUES 
COUTO - OUTORGADO: NELITO BARRETO MADALENA; TRIBUNA LIVRE 
- RESOLUÇÃO Nº 442, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1995 e RESOLUÇÃO 
1.471 DE 03 DE MAIO DE 2018 - OFÍCIO Nº 02/2019 –PODOLOGIA, 
ASSUNTO: A IMPORTÂNCIA    DA    ESPECIALIZAÇÃO    NO    
TRATAMENTO DE PACIENTES DIABÉTICOS E DOENÇAS VASCULARES 
PERIFÉRICAS - REPRESENTANTE: SENHORA JACIRA DA COSTA; 
PROJETO DE LEI: 0068/2019 – ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO, 
INSTITUI  O  PROGRAMA  DE  PREVENÇÃO  DA  SAÚDE  DOS  PÉS NO  
MUNICÍPIO  DE  CABO  FRIO  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO 
DE LEI: 0078/2019 - VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, DISPÕE   
SOBRE   A   CRIAÇÃO   DO   CADASTRO   MUNICIPAL   DE   PROTETORES   
E   CUIDADORES INDIVIDUAIS DE ANIMAIS DA CIDADE DE CABO FRIO; 
PROJETO DE LEI: 0082/2019 - VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, 
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ASSEGURA O ACESSO ÀS ACADEMIAS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, 
ESPORTES E AFINS, AOS PROFISSIONAIS  DE  EDUCAÇÃO  FÍSICA  
(PERSONAL  TRAINER),  NO  MUNICÍPIO  DE  CABO  FRIO, PARA  O  
ACOMPANHAMENTO  DAS  ATIVIDADES  FÍSICAS  DE  SEUS  CLIENTES E  
DÁ  OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0086/2019 - LETÍCIA DOS 
SANTOS JOTTA, DISPÕE  SOBRE  A  ISENÇÃO  DA  TAXA  DE  
INSCRIÇÃO  EM  CONCURSOS  PÚBLICOS  MUNICIPAIS AOS 
CANDIDATOS DOADORES DE MEDULA ÓSSEA; PROJETO DE LEI: 
0088/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, DISPÕE   SOBRE   O   TEMPO   
MÁXIMO   DE   ESPERA   PARA   REALIZAÇÃO   DE   PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; REQUERIMENTO: 0078/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE 
MOURA, REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO PASSEIO 
CICLÍSTICO BIKE NIGHT CABO FRIO; REQUERIMENTO: 0079/2019 - 
JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, DISPÕE    SOBRE    ENVIO    DE    
EXPEDIENTE    À    DIREÇÃO    DA    AUTO    VIAÇÃO    SALINEIRA, 
SOLICITANDO   INFORMAÇÕES   COM   RELAÇÃO   AO   TRANSPORTE   
COLETIVO   NOTURNO   NO ÂMBITO DOMUNICÍPIO DE CABO FRIO, BEM 
COMO NO 2º. DISTRITO; REQUERIMENTO: 0082/2019 - VAGNE AZEVEDO 
SIMÃO, REQUER A SECRETARIA MUNICIPAL DE    FAZENDA    
INFORMAÇÕES    SOBRE    VALORES EMPENHADOS   E   PAGOS   EM   
RELAÇÃO   À   COMPRAS   DE   INSUMOS,   MEDICAMENTOS   E 
CORRELATOS, BEM COMO OUTRAS INFORMAÇÕES; REQUERIMENTO: 
0083/2019 - JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, DISPÕE   SOBRE   ENVIO   DE   
EXPEDIENTE   AO   SRº.   SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
SOLICITANDO INFORMAÇÕES DE INTEIRO TEOR, JUNTO AO SETOR DE 
TRANSPORTES, ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS A 
SERVIÇO DA SECRETARIA; INDICAÇÃO: 0062/2019 - ADEIR NOVAES, 
SOLICITA AO EXMO.  SENHOR PREFEITO A IMPLANTAÇÃO DE UM 
CREAS - (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL) EM TAMOIOS, CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0067/2019 - ADEIR 
NOVAES, SOLICITA AO EXMO.  SENHOR PREFEITO A IMPLANTAÇÃO DE 
UMA  ALA  DESTINADA  AO ATENDIMENTO À MULHERES  NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE TAMOIOS; INDICAÇÃO: 0194/2019 - VINÍCIUS CAETANO 
CORRÊA, SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A REFORMA GERAL DA 
PRAÇA DE SÃO CRISTÓVÃO, NESTE MUNICÍPIO; INDICAÇÃO: 0196/2019 - 
RODOLFO AGUIAR DE FARIA, SOLICITA AO EXMº SR. PREFEITO  O 
RECAPEAMENTO DO ASFALTO DO BAIRRO TANGARÁ; INDICAÇÃO: 
0197/2019 - RODOLFO AGUIAR DE FARIA, SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  
PREFEITO  O  CONSERTO  DO  SEMÁFORO  E  PINTURA  DA  FAIXA  DE 
PEDESTRE NA AVENIDA ADOLPHO BERANGER JÚNIOR, NO BAIRRO 
GUARANI; INDICAÇÃO: 0198/2019 - VINÍCIUS CAETANO CORRÊA, 
SOLICITO  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO  A  MANUTENÇÃO  DA  
ILUMINAÇÃO  E  DO  GUARDA  CORPO DAS PONTES FELICIANO SODRÉ 
E DEPUTADO MÁRCIO CORRÊA, NESTE MUNICÍPIO; INDICAÇÃO: 
0203/2019 - ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, SOLICITA AO EXMO SR 
PREFEITO REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO FINAL DA RUA JOSÉ 
RODRIGUES PÓVOAS, NO TREVO DA GAMBOA, JACARÉ E PERÓ; 
INDICAÇÃO: 0204/2019 - ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, SOLICITA  
AO  EXMO  SENHOR  PREFEITO  A  INSTALAÇÃO  DE  ALAMBRADO  NO  



MURO  ENTRE  O CAMPO DE FUTEBOL DA GAMBOA E A ESCOLA 
MUNICIPAL ELICEA DA SILVEIRA; INDICAÇÃO: 0208/2019 - RAFAEL 
PEÇANHA DE MOURA, SOLICITA  AO  PODER  EXECUTIVO  A  
MANUTENÇÃO  DA  ESTRADA  DO  ANGELIM/PACHECO,  EM FUNÇÃO DA 
OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO; 
INDICAÇÃO: 0209/2019 - OSEIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA   AO   
EXMº PREFEITO   QUE   DETERMINE   A   SECRETARIA   DE   SAÚDE   
MEDIDAS URGENTES  PARA  QUE  SEJA  DESTINADO  UM  ÔNIBUS  
EXCLUSIVO  PARA  TAMOIOS  A  FIM  DE ATENDER OS PACIENTES QUE 
UTILIZAM O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO –TFD; 
INDICAÇÃO: 0210/2019 - MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, SOLICITA  
AO  EXMº.  SENHOR PREFEITO QUE SEJA FEITA COM URGÊNCIA A 
MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA   MUNICIPAL   VEREADOR   
LEAQUIM   SCHUINDT   NO   BAIRRO   JARDIM ESPERANÇA; INDICAÇÃO: 
0211/2019 - MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, SOLICITA  AO  EXMº.  
SENHOR PREFEITO REPAROS URGENTES NAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ELDORADO. 
Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente solicitou que fossem 
entregues as Moções de Aplausos e franqueou a palavra à senhora Luiza 
Maria de Oliveira Silva, que inicialmente procedeu as saudações de praxe. A 
seguir, a senhora falou sobre sua alegria e felicidade em ter os projetos 
Semear e Moça Bonita dando certo. Disse que, louvava a Deus pelo Oncosol 
que era um polo de tratamento do câncer, ressaltando que ela própria fizera 
cerca de trinta quimioterapias e que era testemunha viva de que o câncer não 
era o fim. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após 
receber a homenagem à senhora Maria do Socorro Soares da Silva, que 
também fez uso da palavra e disse que somente tinha que agradecer o 
reconhecimento de Deus e também do Vereador Jefferson Vidal que, de todos 
os vereadores era o mais próximo a ela. Disse ainda que, como líder 
comunitária tentava ajudar sempre, mas, que se cada um fizesse sua parte 
tudo seria melhor. Convocou a toda a população a ajudar aos menos 
favorecidos. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após, 
fez uso da palavra, o Vereador Oséias Rodrigues Couto, outorgante da Moção 
de Aplausos ao senhor Nelito Barreto Madalena, destacando que o senhor 
Nelito era um homem de família, de caráter e que sempre o incentivara, e mais, 
que como membro do Corpo de Bombeiros, o mesmo significava muito para a 
população do Segundo Distrito. Também fazendo uso da palavra, o Senhor 
Nelito agradeceu a homenagem oferecida pelo vereador Oséias, ressaltando 
que diante das dificuldades pelas quais Tamoios passava era necessário que 
houvesse coração limpo e boa vontade para ajudar. Disse que completara 
trinta anos na corporação dos bombeiros e estava para se aposentar, mas, que 
mesmo aposentado jamais deixaria de ajudar aos necessitados. Disse, que a 
orla de Tamoios era uma academia natural oferecida por Deus, assim, 
solicitava aos vereadores representantes de Tamoios e aos demais vereadores 
da Casa Legislativa e a prefeitura que voltassem seus olhos para os jovens do 
Segundo Distrito, para que o espaço pudesse ser usado para a prática de 
esportes. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após fez 
uso da Tribuna Livre à Senhora Jacira da Costa, podóloga, que falou sobre a 
importância da podologia em pacientes diabéticos. Inicialmente a mesma 
procedeu as saudações de praxe e disse que seria representante dos 



profissionais da podologia no 3º Congresso de biomedicina a ser realizado na 
cidade do Rio de Janeiro em breve. Continuando, discorrendo sobre a 
importância da podologia nos diversos tipos de diabetes, ressaltando que a 
falta de cuidados levava ao número assustador de três amputações por minuto 
e que muitos precisavam de tratamento especializado. Agradeceu ao Vereador 
Achilles Barreto pela oportunidade e pelo reconhecimento. Agradeceu a 
atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir o senhor presidente 
franqueou a  TRIBUNA aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna como 
primeiro orador inscrito o Vereador Manoel Machado Azevedo, que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida, reportando-se as palavras da 
senhora Luiza disse que ele próprio vivenciara o câncer em sua família, visto 
que sua esposa ainda realizava tratamento contra a doença, mas, que honrava 
a Deus acima de tudo e acima de todos. Após, observou que mais uma vez 
ocupava a Tribuna para pleitear benefícios para o Bairro Jardim Esperança, 
destacando que na Escola Leakin Schuindth bastava uma chuva para que 
cerca de mil crianças tivessem que ser dispensadas. Convidou ao secretário de 
educação para visitar a citada escola em um dia de chuva, enfatizando que o 
aquele caso era uma vergonha. Continuando, comentou sobre os problemas da 
creche do Parque Eldorado, enfatizando o Vereador Rodolfo Faria também 
estivera no local e que lá constataram que a parte elétrica estava muito 
precária. Disse, que levara ao local um profissional da própria prefeitura com 
intuito de sanar o problema, mas, que a diretora recusara o trabalho do mesmo. 
Disse que, não estava fazendo política e não compreendera a atitude da 
diretora. Assim, solicitava providências dos órgãos competentes para 
solucionar aquela situação. Disse, que caso um vereador não fosse útil para a 
população, não deveria ocupar assento na Casa Legislativa. Agradeceu a 
atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após, fez uso da Tribuna o 
Vereador Jefferson Vidal Pinheiro, que inicialmente saudou a todos. Em 
seguida, colocou-se a disposição do Vereador Manoel Machado de Azevedo na 
lide Legislativa. Após, disse que com relação à Moção de Aplausos concedida 
por ele a senhora Socorro, a mesma estava sempre presente, contribuindo, 
sempre solícita. E que com relação à senhora Luiza, disse que a mesma era 
uma grande benção em sua vida e agradeceu a mesma. Após, disse que tivera 
um problema de saúde e fora necessário passar por uma cirurgia e se sentira 
muito feliz, em virtude de que recebera muito carinho através de sua rede 
social, com cerca de duas mil mensagens. Assim, não podia deixar de 
agradecer a todos. Prosseguindo, teceu comentários sobre a secretaria de 
saúde do município, ressaltando que o prefeito alegara que colocara uma 
equipe técnica no governo, mas que o mesmo deveria colocar uma equipe 
humana, visto que continuavam ocorrendo muitos óbitos em todos as unidades 
de saúde. Disse que, acreditava que o prefeito tinha um bom coração, mas, 
que o mesmo estava desorientado na administração de Cabo Frio. Disse, que 
quando o problema era um buraco na rua, haveria jeito, mas, que quando 
morria uma criança ou um chefe de família, a situação era irreversível. Ao final, 
falou sobre a importância de que fosse mudada não a vida dos políticos, mas, a 
vida do povo de Cabo Frio, no que encerrou sua fala. A seguir fez uso da 
tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que inicialmente saudou a todos. Em 
seguida, comentou sobre assertiva do prefeito Dr. Adriano Moreno em recente 
entrevista, onde o mesmo afirmara que havia campanha para desmoralizar a 
saúde de Cabo Frio e que concordava com as palavras do prefeito, mas, que o 



grande desmoralizador da saúde era o próprio prefeito e o Secretário de saúde. 
Disse que, a troca da administração do Hospital da Mulher fora um grande 
passo, mas, que a nova gestora recentemente afirmara que a culpa das mortes 
naquela instituição, era do pré-natal, que também era de responsabilidade do 
município. Assim, observava que mais uma vez não se assumia as 
responsabilidades, colocando a culpa no outro. Após, elogiou a presença dos 
agentes do combate a endemias que, de maneira ordeira se manifestavam na 
Assistência, recorrendo a Casa Legislativa para terem seus direitos atendidos. 
Disse, que ele próprio fora autor de proposição para que a Secretaria de saúde 
fornecesse equipamentos de segurança aqueles trabalhadores, visto que os 
mesmos lidavam com situação de extrema periculosidade. Em aparte, o 
Vereador Silvio David Pio Oliveira, disse que ficara preocupado, em virtude de 
que estivera visitando diversos postos de saúde e observara que faltavam 
materiais básicos para o funcionamento de tais unidades. Disse que, fora-lhe 
informado que havia processo de licitação tramitando com o objetivo de suprir 
aquela falta, mas, que ele próprio buscara ter acesso ao mesmo e não 
conseguira encontrar.  Disse que, o protocolo da prefeitura lhe informara que o 
processo se encontrava licitado desde dezembro de 2018, assim, conclamava 
ao Executivo Municipal que tomasse as providências necessárias para que o 
problema fosse dirimido. Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael 
Peçanha disse que, a velocidade dos processos de pagamentos somente era 
rápida quando havia interesse como era o caso do almoxarifado que apesar de 
não funcionar estava sendo pago mesmo assim, com a quantia de dezenove 
mil reais mensais. E mais, que o Executivo não agilizava o pagamento do 
trabalhador que colocava em risco sua própria saúde no trabalho nas ruas do 
município. Após, comentou sobre o Projeto de Lei 284/2019 de sua autoria, 
dispondo sobre a normatização da concessão dos direitos garantidos na Lei 
Federal, 13595/18, sublinhando que seu objetivo era garantir diversos 
benefícios aos agentes de endemia. Disse que, tudo estava nas mãos do 
Poder Executivo e que estava certo de que a Casa Legislativa compraria 
aquela briga, como comprara muitas outras. Assim, podia garantia que naquela 
data se iniciava a vitória dos agentes de endemia. Em aparte, o Vereador 
Jefferson disse, que estava certo de que os agentes de endemia teriam vitória 
naquela luta e que o direito dos trabalhadores ninguém poderia tirar. 
Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha parabenizou o 
discurso do Vereador Nenel com relação às escolas do Jardim Esperança,  
ressaltando que ele próprio estivera visitando a escola Leakin Schuindth e que 
a mesma tinha rachaduras e vazamentos em todos os lugares  e que inclusive 
duas salas estavam impossibilitadas de serem utilizadas. Disse, que tomara 
conhecimento de que o secretário de Educação fora chamado para conhecer 
aquela unidade escolar, mas, que até aquela data o mesmo não atendera ao 
pedido da comunidade escolar, com isso, ele próprio oficiara ao mesmo com 
relação aquele problema. Disse que, também a escola Patrícia Azevedo fora 
uma obra mal feita, que corria sério risco estrutural. E mais, que a creche do 
Parque Eldorado tinha necessidade urgente de energia elétrica para que 
pudesse funcionar, com isso, conclamava ao Secretário de Educação que 
desse celeridade àquele caso e que visitasse tais lugares no bairro Jardim 
Esperança. Disse que as crianças deveriam ser prioridade. Após, com relação 
à feira de Tamoios, disse que a prefeitura havia se manifestado quanto ao local 
da feira, contra ao que pleiteavam os feirantes, que desejavam permanecer no 



mesmo espaço onde trabalhavam por anos. Disse que, a continuação da feira 
no local não atrapalhava o trânsito em nada e que estaria sempre a favor da 
população, e ainda, que caso fosse necessário bateria de frente com a 
prefeitura a favor dos trabalhadores. Em aparte, o Vereador Oséias disse que a 
Rodovia Amaral Peixoto era o pulmão do Segundo Distrito e que o local da 
feira era atrativo e tinha muita importância para a população. Disse ainda, que 
a prefeitura tomara a decisão de que tiraria a feira da margem da rodovia e 
levaria para a orla da praia, o que seria inviável até mesmo por causa do vento 
que era constante e que certamente derrubaria as barracas. Disse que, com o 
apoio de todos os vereadores, não deixaria a feira sair do lugar onde estava. 
Também em aparte, o vereador Edilan Rodrigues disse que o problema era de 
simples solução, bastava colocar um agente de trânsito no lugar. Em outro 
aparte, o Vereador Vagne Azevedo Simão disse que, era lugar comum naquele 
governo, um jogar a culpa no outro e que não via resolver nada naquele 
governo atrapalhado. Disse, que estava certo de que a Casa teria muito 
trabalho pela frente, em virtude de que não via o governo acertar. Retomando 
ao seu discurso, o Vereador Rafael disse que o governo jogava a culpa em 
quem pagava o seu salário e quem o elegera, portanto, considerava que o 
mesmo tinha um transtorno de identidade, uma esquizofrenia política, uma 
verdadeira excrescência de administração. Observou em seguida, que como o 
prefeito tomara a decisão de prejudicar o povo, a Casa Legislativa o enfrentaria 
e o venceria todos os dias, no que encerrou sua fala. Após, o senhor 
presidente disse que com relação à feira de Tamoios era importante entender 
que, os políticos não eram substitutos do povo, mas, representante do povo. 
Assim, a função do governo era manter a feira fornecendo segurança para tais 
trabalhadores. Após, o senhor presidente franqueou a Tribuna para o ultimo 
orador inscrito. Ocupou a Tribuna o Vereador Rodolfo de Aguiar Faria, que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida, dirigindo-se ao Vereador Manoel 
Azevedo, disse que considerara injustas as palavras do vereador com relação 
à diretora da escola do Parque Eldorado, sobre o problema de energia elétrica, 
onde em virtude de um curto circuito as atividades foram encerradas. Disse 
que, a mesma tomara providências cabíveis até mesmo junto ao Ministério 
Público, assim, não poderia permitir que um técnico realizasse o serviço, sem o 
conhecimento da Secretaria de Educação. Em aparte, o Vereador Manoel 
Azevedo, disse que eles como vereadores, não estavam fazendo nada mais do 
que suas obrigações. Disse, que comparecera ao local não como vereador, 
mas, como morador do bairro Jardim Esperança, como alguém que somente 
tentara somar e ajudar. Retomando ao seu discurso, o Vereador Rodolfo disse 
que enviara oficio à Secretaria de Educação solicitando a cópia do pedido a 
Eneel para a troca da fase na citada escola. Disse, que fora difícil, mas, 
conseguira convencer ao Secretário a dar autorização para que a comunidade 
entrasse com a mão de obra. Disse que, o mesmo afirmara que a Secretaria de 
Educação forneceria o material do conserto. Continuando reiterou que, caso o 
conserto fosse feito através de licitação, necessitaria de um prazo mínimo de 
trinta dias, quando o problema deveria ser solucionado com urgência. Em 
aparte, o Vereador Vagne de Azevedo Simão disse que, um problema simples 
como aquele se arrastava por mais de um ano, o que era um verdadeiro 
absurdo. Disse, que tinha vergonha daquela administração e que o valor do 
serviço não era cabível de licitação. Retomando ao seu discurso o vereador 
Rodolfo disse que, a princípio ele próprio sugerira a obra emergencial. Disse, 



que tudo se resolveria e que o Secretário afirmara que enviaria o engenheiro 
da Secretaria de Educação para acompanhar o serviço. Em outro aparte, o 
vereador Jefferson Vidal disse que, caso a solicitação da diretora fosse 
atendida lá atrás, não teria chegado àquele ponto. Retomando ao seu discurso, 
o vereador Rodolfo Aguiar de Faria disse, que recebera reivindicação de alguns 
pais da comunidade do Tangará quanto à estrutura da creche Neusa Agualusa 
que estava rachada assim, como presidente da Comissão de Educação 
solicitara análise técnica da Defesa Civil, ao que a instituição afirmara que não 
havia risco de desabamento. Disse que, a planilha de reforma já estava pronta 
e que aquela também não era uma obra cara e que o ideal também seria uma 
obra emergencial. Continuando, observou que estava marcada para o dia 
seguinte a licitação dos ônibus escolares, assim, pedia a Deus que tudo 
corresse bem e que houvesse a resolução daquele problema que afligia a 
população de Tamoios. 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 REDAÇÃO FINAL 
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0023/2018. FOI APROVADO PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AOS 
SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0224/2017, PROJETO DE LEI: 
0164 E 0233/2018 E PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0029/2018, SENDO A 
SEGUIR ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
FORAM ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0068, 0078, 0082, 
0086 E 0088/2019. FORAM APROVADOS OS REQUERIMENTOS NSº: 0078, 
0079, 0082 E 0083/2019. FORAM RETIRADAS PELA AUÊNCIA DO AUTOR 
AS INDICAÇÕES NSº: 0062 E 0067/2019. FORAM APROVADAS AS 
INDICAÇÕES NSº: 0196, 0197, 0198, 0203, 0204, 0208, 0209, 0210 E 
0211/2019. 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. 

 
 


