
 
 

                         
 
 
 
 
Ata da Trigésima Quinta Sessão 
Ordinária do Segundo Período 
Legislativo da Câmara Municipal de 
Cabo Frio, realizada no dia 18(dezoito) 
de junho do ano de 2019(dois mil e 
dezenove). 

Às dezoito horas do dia 18(dezoito) de junho 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, 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, Silvio David Pio Oliveira, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio 
Oliveira, Vagne Azevedo Simão e Vinícius Correa. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 034ª (TRIGÉSIMA QUINTA) 
SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 
2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 18 DE JUNHO DE 2019 
em nome de Deus. A seguir, foram lidas e aprovadas as seguintes Atas: Ata da 
Trigésima Terceira Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo e Ata da 
Décima Nona Sessão Extraordinária do Segundo Período Legislativo com a 
seguinte ressalva do Vereador Vagne de Azevedo Simão que em QUESTÃO 
DE ORDEM disse: “Senhor Presidente, eu quero fazer uma retificação na Ata. 
É...colocando que eu estava ausente na votação da Reforma 
Administrativa.[sic]. Seguindo na direção dos trabalhos, o senhor presidente 
solicitou à senhora secretário a leitura do EXPEDIENTE que constou do 
seguinte: Que o Vereador Vagne Azevedo Simão não se encontrava presente 
no momento da votação da Reforma Administrativa. 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:LEITURA E APRECIAÇÃO DA ATA:  
11/06/2019; PROJETO DE LEI: 0160/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, 
ACRESCENTA  O  PARÁGRAFO  5º E  INCISOS  AO  ART.  5º  DA  LEI  Nº 
2.178  DE  23  DE  JANEIRO  DE 2009,    GARANTINDO    DIREITOS    
TRABALHISTAS    A    SERVIDORES    CONTRATADOS    PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO; REQUERIMENTO: 0165/2019 - 
JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, REQUER   OUTORGA   DE   MOÇÃO   DE   
APLAUSOS   À   JOVEM   JÚLIA   DE   ANDRADE   DAUDT 
REPRESENTANTE   DE   CABO   FRIO   E   GANHADORA   DO   
CONCURSO   MISS   BRASIL   2019   NA CATEGORIA TEEN; 
REQUERIMENTO: 0166/2019 - JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, REQUER    
OUTORGA    DE    MOÇÃO    DE    APLAUSOS    À    JOVEM    LAÍS    
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BRASIL    SANT'ANNA, REPRESENTANTE DE CABO FRIO E GANHADORA 
DO CONCURSO MISS BELEZA BRASIL 2019 NA CATEGORIA TEEN; 
REQUERIMENTO: 0170/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, REQUER   
CÓPIA   DE   INTEIRO   TEOR   DE   TODOS   OS   PAGAMENTOS   DE   
FUNCIONÁRIOS   DA SECRETARIA   DE   SAÚDE   DESTE   MUNICÍPIO,   
DENTRE   ELES   FOLHAS   COMPLEMENTARES, SUPLEMENTARES, 
PAGAMENTOS EMERGENCIAIS; REQUERIMENTO: 0171/2019 - RAFAEL 
PEÇANHA DE MOURA, REQUER  OUTORGA  DE  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  
À  PASTORAL  DA  SOBRIEDADE  DA  IGREJA CATÓLICA   PELOS   
RELEVANTES   SERVIÇOS   PRESTADOS   À   SOCIEDADE   NA   
PREVENÇÃO   E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS; 
INDICAÇÃO: 0278/2019 - VINÍCIUS CAETANO CORRÊA, SOLICITA AO 
EXMO. SR. PREFEITO O RETORNO DO EVENTO "FESTIVAL DO 
CAMARÃO", NO BAIRRO PRAIA SIQUEIRA; INDICAÇÃO: 0292/2019 -
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, SOLICITA AO EXMO.SR. PREFEITO 
A IMPLANTAÇÃO DA SEDE DO SENAI (SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) EM CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0323/2019 -
SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO  
REPAROS  NAS  REDES  DE  ESGOTO  DA  RUA  DA  CISTERNA, PARQUE 
ELDORADO III; INDICAÇÃO: 0324/2019 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, 
SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A REFORMA GERAL DA PRAÇA 
LOCALIZADA NO CAMINHO DE BÚZIOS -CABO FRIO/RJ; INDICAÇÃO: 
0325/2019 - ADEIR NOVAES, SOLICITA   AO   EXMO.   SENHOR PREFEITO  
A   CONSTRUÇÃO   DE   UMA   CRECHE   NO   BAIRRO FLORESTINHA -
TAMOIOS 2º DISTRITO DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0326/2019 - LETÍCIA 
DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA  AO  EXMO.SENHOR  PREFEITO A  
REALIZAÇÃO  DE  UM  MUTIRÃO  NOS  SETORES PÚBLICOS   PARA   
VACINAR   TODOS   OS   FUNCIONÁRIOS   QUE   AINDA   NÃO   SE   
VACINARAM CONTRA H1N1 NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 
0327/2019 - OSEIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA  AO  EXMO.SENHOR  
PREFEITO  QUE  DETERMINE  A  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO 
PROVIDÊNCIAS  EMERGENCIAIS  A  FIM  DE  PROIBIR  O  TRÁFEGO  DOS  
ÔNIBUS  ESCOLARES  NA RODOVIA   AMARAL   PEIXOTO   EM   
TAMOIOS,   VIABILIZANDO   O   TRAJETO   NAS   AVENIDAS PARALELAS 
À RODOVIA A FIM DE EVITAR ACIDENTES; INDICAÇÃO: 0328/2019 - 
ADEIR NOVAES, SOLICITA   AO   EXMO.SR.   PREFEITO   QUE   
DETERMINE   A   COLOCAÇÃO   DE   UM   GUARDA MUNICIPAL  EM  
FRENTE  A  ESCOLA  MUNICIPAL  MARIA  JOSÉ  BARROSO  NO  BAIRRO  
SANTO ANTÔNIO -TAMOIOS 2º DISTRITO DE CABO FRIO; INDICAÇÃO: 
0331/2019 - MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, SOLICITA  AO  EXMO.SR.  
PREFEITO  COM URGÊNCIA  O  REPARO  DA  RUA  QUATORZE,  NO 
BAIRRO RESERVA DO PERÓ, QUE SE ENCONTRA COM BURACOS; 
INDICAÇÃO: 0332/2019 - MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, SOLICITA AO 
EXMO. SR. PREFEITO  A CAPINA DAS RUAS DO BAIRRO RESERVA DO 
PERÓ. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente franqueou a 
Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna como primeira oradora 
inscrita a Vereadora Letícia dos Santos Jotta, que inicialmente procedeu às 
saudações de praxe. A seguir, comentou sobre evento ocorrido em Magé na 
última sexta feira, onde foram discutidos problemas da Rodovia 493, 
ressaltando que a citada rodovia transportava os combustíveis inflamáveis e 



que seu intuito fora levar o debate para o Segundo Distrito que sofria com 
diversos problemas decorrentes dos problemas da Rodovia 106. Disse que, 
saíra da citada reunião com compromisso agendado e já estava 
providenciando a audiência pública. Observou que, muitas vidas eram ceifadas 
constantemente na Rodovia de Tamoios. Em seguida, disse que no dia 5 de 
julho haveria encontro estadual de vereadores que contaria com a participação 
do vice-governador Francisco Dornelles. Após, comentou sobre críticas 
recebidas através de blogs e pela Intertv, que ressaltava que o Poder 
Legislativo não comparecera à CPI do Hospital da Mulher realizada pela 
ALERJ. Disse, que ficara surpresa e ao questionar aos Nobres Pares tomara 
conhecimento de que ninguém havia sido convidado, o que a seu ver 
configurava falta de respeito para com os vereadores que eram autoridades 
representantes do povo. Em aparte, o Vereador Silvio David parabenizou a 
vereadora Letícia por suas palavras e frisou que era de suma importância que 
a Casa Legislativa fosse defendida naquela situação. Disse ainda, que os 
organizadores da CPI deixaram os vereadores de fora do evento e deveriam se 
retratar. Também em aparte, o Vereador Rafael Peçanha disse que, era uma 
característica sua se cobrar muito com relação à lide política, mas, que tomara 
conhecimento de que realmente não fora feito o convite. Disse que estava certo 
de que, caso fossem convidados os vereadores estariam presentes. Após, 
também solicitou aparte o Vereador Vinícius Corrêa, que observou que os 
organizadores da CPI faltaram com respeito não só para com a Câmara, mas 
como também para com o povo de Cabo Frio. Disse que, se tivessem sido 
convidados os vereadores estariam presentes. Também em aparte, o Vereador 
Jefferson Vidal disse que era fácil colocar a culpa no “patinho feio”, mas, que a 
INTERTV deveria se retratar com relação à informação equivocada. Em 
seguida, o Vereador Ricardo Martins disse que como presidente da CPI do 
Hospital da Mulher, a CPI da ALERJ não o representava, pois, a mesma não 
passava de “politicagem” já que quando o hospital fora fechado, tais pessoas 
não moveram uma “” para tentar reabrir aquela unidade de saúde. Reiterou, 
que realmente morreram crianças, mas, que a Casa Legislativa abrira uma CPI 
e a ALERJ abrira outra trinta dias depois. Disse que, todos criticaram a 
ausência dos vereadores que não foram convidados para o evento, mas, que 
quando a Câmara fizera a sua Audiência Pública também nenhum deputado 
comparecera ao evento. Observou que, houvera outros casos no Estado do Rio 
onde faleceram cerca de duzentas pessoas e não fora feito alarde. Retomando 
ao seu discurso, a Vereadora Letícia Jotta agradeceu o aparte e disse que os 
representantes do povo não poderiam ter sido ignorados e ainda, que fazer 
“politicagem” com a vida das pessoas era inadmissível. Assim, deixava 
registrado seu repúdio àquela situação, no que encerrou sua fala. A seguir, fez 
uso da Tribuna o Vereador Rafael Peçanha, que inicialmente saudou a todos. 
Após, exaltou a leitura do relatório da CPI do Hospital da Mulher por parte dada 
presidência da Câmara, sublinhando que não foram medidos esforços na luta 
em prol daquela causa e observou que sentia orgulho por fazer parte da 
instituição que apesar dos interesses diversos, tinha o objetivo comum de fazer 
justiça por tantas pessoas que perderam suas vidas. Sublinhou a falta de 
humanidade da atual gestão, ressaltando que aquela era um questão maior do 
que uma disputa entre os poderes Executivo e Legislativo. Parabenizou aos 
Nobres Pares pela postura e continuando, discorreu sobre o problema da falta 
de pagamento do funcionalismo público, destacando a importância de ser dada 



prioridade ao pagamento do servidor. Disse que, fora realizada reunião com o 
prefeito e a assertiva do mesmo de que não havia previsão para o pagamento 
do décimo terceiro atrasado, fez com que fosse mantida a greve, o que era 
lamentável. Disse que, o servidor de Cabo Frio passava por um calvário já 
havia muito tempo, com isso “puxava o orelha” do Governo que arrecadava 
cada vez mais e paradoxalmente alegava que não havia recursos para cumprir 
os compromissos. Citou como exemplo o relatório de gastos feito pelo 
Executivo, que demonstrava a má gestão do atual governo. Após, enfatizou 
que a empresa Diagnosom era de propriedade dos ex-diretores do Hospital da 
Mulher, que receberam dinheiro por exames realizados na unidade durante e 
depois do período em que exerciam serviços no local. Disse, que o atual 
governo privilegiava os amigos em detrimentos do trabalhador e era aquela 
revolta que estava nas bocas, nas mentes e no coração da população de Cabo 
Frio, com isso não podia deixar de formalizar aquela denúncia. Agradeceu a 
atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a 
Vereadora Alexandra Codeço que inicialmente saudou a todos. Em seguida, 
criticou as pessoas que utilizavam as redes sociais para fazerem politicagem. 
Observou, que fazia parte de uma CPI onde muitos acreditaram que não ia dar 
em nada, mas, que a mesma fora atuante na defesa do povo de Cabo Frio. 
Disse que, caso os vereadores tivessem sido convidados gostaria 
imensamente de ter participado da reunião organizada pela ALERJ. Disse 
ainda, que ao chegar à Casa do outro, pedir licença seria de bom tom, até por 
que os vereadores conheciam a realidade do município, viviam seu cotidiano. 
Assim, deixava registrado seu repúdio àquela situação. Em aparte, o Vereador 
Jefferson Vidal disse que a CPI do Hospital da Mulher fora composta de sete 
membros, mas, que os dezessete vereadores estiveram unidos em prol 
daquele hospital e que a Casa não medira esforços naquela luta. Com isso, a 
Casa estava de parabéns. Também em aparte, o Vereador Vagne Simão disse 
que antes de ser aberta a CPI do Hospital da Mulher, diversos vereadores 
ocuparam a Tribuna para denunciar os problemas daquele hospital. Disse, que 
a ALERJ resolvera abrir uma CPI trinta dias após a Câmara ter iniciado os 
trabalhos de investigação. Disse que, não tinha nada contra aquele processo, 
mas, que os Vereadores de Cabo Frio conseguiram fazer com que 
diminuíssem consideravelmente as mortes no Hospital da Mulher e que os 
diretores daquela unidade de saúde responderiam por improbidade 
administrativa e seriam julgados por tais atos. Disse, que a Casa Legislativa 
cumprira com seu papel. Retomando ao seu discurso a Vereadora Alexandra 
Codeço agradeceu o aparte. Em novo aparte, o Vereador Achilles Barreto disse 
que o trabalho realizado pela ALERJ também era de extrema importância e que 
até mesmo o relatório feito por aquela instituição seria de grande valia para ser 
juntado ao relatório da Câmara. Disse, que com relação à Audiência Pública 
realizada pela ALERJ, quando a Câmara fosse convidada os vereadores 
estariam presentes e que entendia a indignação dos Nobres Pares, visto que o 
bem estar do povo de Cabo Frio estava sempre acima de tudo. Retomando ao 
seu discurso, a Vereadora Alexandra Codeço agradeceu aos apartes e afirmou 
que ela própria era uma pessoa militante na área da mulher e que sugerira a 
criação de uma ouvidoria no Hospital da Mulher. Falou sobre a Lei 3049, 
destacando que a mesma tinha sido sancionada e que garantiria para sempre 
os direitos das gestantes, por isso tinha muito orgulho por ter criado aquela lei. 
Prosseguindo, disse que a prefeitura não era o único órgão empregatício do 



município, assim entrava com Indicação solicitando que Executivo 
disponibilizasse área para implantação do SENAI em Cabo Frio, em 
decorrência de que estava certa de que a profissionalização dos jovens seria 
de grande valia para a população. Agradeceu a atenção de todos, no que 
encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Ricardo Martins, 
que inicialmente saudou a todos. Em seguida, discorreu sobre a CPI da qual 
fora presidente, ressaltando que a mesma não era para ter ocorrido caso o 
governo tivesse ouvido a Casa Legislativa. Disse que via um desespero fora do 
comum e que na realidade havia irregularidades e os culpados deveriam pagar 
por seus erros. Disse que, vidas foram perdidas e ele próprio acompanhara as 
famílias que perderam seus entes queridos. Disse que, após aquele árduo 
trabalho tornara-se uma pessoa melhor e que junto com os demais vereadores 
fizera parte daquela história. Disse ainda, que continuava a disposição das 
famílias para que tivessem o mínimo de dignidade e mais, que gostaria que o 
prefeito fosse até as mesmas com um pedido de desculpas às pessoas que 
não teriam como reverter as vidas perdidas. Ao final enfatizou que, apontar os 
defeitos e não mostrar solução nenhuma não adiantava nada e que Cabo Frio 
poderia sempre contar com ele, 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 ENCAMINHADO PARA 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA O SEGUINTE PROJETO: 
PROJETO DE LEI: 0160/2019. FORAM APROVADOS OS REQUERIMENTOS 
NSº: 0165, 0166 E 0171/2019 E AS INDICAÇÕES NSº: 0278, 0292, 0324, 
0326, 0331 E 0332/2019. FOI RETIRADA A PEDIDO DO AUTOR A 
INDICAÇÃO: 0323/2019 E PELA AUSÊNCIA DO AUTOR AS INDICAÇÕES 
NSº: 0325 E 0328/2019. 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. 

 
 


