
 
 

                         
 
 
 
 
Ata da Trigésima Sexta Sessão 
Ordinária do Segundo Período 
Legislativo da Câmara Municipal de 
Cabo Frio, realizada no dia 25(vinte e 
cinco) de junho do ano de 2019(dois 
mil e dezenove). 

Às dezoito horas do dia 25(vinte e cinco) 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, 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 e Vagne Azevedo Simão. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberta a 036ª (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA 
DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO 
(01/01/2019 À 31/12/2020) DE 25 DE JUNHO DE 2019 em nome de Deus. A 
seguir, foi lida e aprovada a seguinte Ata: Ata da Trigésima Quarta Sessão 
Ordinária do Segundo Período Legislativo e Ata da Trigésima Quinta Sessão 
Ordinária 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:13/06/2019 e 18/06/2019; PROJETO DE LEI: 0146/2019 - 
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, INSTITUI  A  CAMPANHA  
PERMANENTE  DE  COMBATE  AO  MACHISMO  E  VALORIZAÇÃO  DAS  
MULHERES NA REDE PÚBLICA MUNICIPALDEENSINO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0163/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS 
JOTTA, PROÍBE  OS  MOTORISTAS  DE  ÔNIBUS  E  MICRO-ÔNIBUS  
UTILIZADOS  COMO VEÍCULOS  DE  TRANSPORTE COLETIVO, 
ACUMULAREM DUPLA FUNÇÃO NO EXERCÍCIO DE SUA PROFISSÃO; 
PROJETO DE LEI: 0164/2019 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, DISPÕE  
SOBRE  A  INSTALAÇÃO  DE  DISPOSITIVO  ELETRÔNICO DE  
SEGURANÇA  DO  TIPO  BOTÃO  DE EMERGÊNCIA NAS ESCOLAS 
PÚBLICASDA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE CABO FRIO; PROJETO DE 
LEI: 0167/2019 - JEFFERSON VIDAL PINHEIRO, CONSIDERA  DE  
UTILIDADE  PÚBLICA  MUNICIPAL  A  "ASSOCIAÇÃO  PROTETORES  PRO-
ANIMAL  CAROL MIDORI", NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO; 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR: 0009/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE 
MOURA, ALTERA  O  ARTIGO  164,  PARÁGRAFO  PRIMEIRO  DA  LEI  
COMPLEMENTAR  Nº  2  DE  12  DE  DEZEMBRO  DE 2002,   
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CONCEDENDO   ISENÇÃO   DA   TAXA   DE   LICENÇA PARA   USO   DE   
ÁREA   PÚBLICA   (TUAP)   AOS ARTESÃOS; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
0015/2019 - RODOLFO AGUIAR DE FARIA, ESTABELECE CONDIÇÕES 
PARA CONCESSÃO DE MOÇÕES; REQUERIMENTO: 0164/2019 - LETÍCIA 
DOS SANTOS JOTTA, REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS A 
SRª  MARIA VICTORIA FERREIRA RODRIGUES; REQUERIMENTO: 
0167/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, REQUER OUTORGA DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS Á JOVEM WULLIANA SOARES PEREIRA, 
REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO CONCURSO MISS 
CABO FRIO JUVENIL 2019; REQUERIMENTO: 0168/2019 - LETÍCIA DOS 
SANTOS JOTTA, REQUER  OUTORGA  DE  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  Á 
JOVEM  MARIA  LUIZA  GODOY  SILVA,  REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO 
DE CABO FRIO, NO CONCURSO MISS CABO FRIO PRE TEEN 2019; 
REQUERIMENTO: 0169/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, REQUER 
OUTORGA DE   MOÇÃO DE APLAUSOS À JOVEM  MANUELA   SOUZA,   
REPRESENTANTE   DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO CONCURSO MISS 
CABO FRIO  2019, NA CATEGORIA TEEN; REQUERIMENTO: 0173/2019 - 
VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO, REQUER ENVIO DE 
EXPEDIENTE PARA O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 
E RODAGENS - DER-RJ,   COM   OBJETIVO   DE   OBTER   MAIORES   
INFORMAÇÕES   SOBRE   A   EXISTÊNCIA   DE   ESTUDOS TÉCNICOS DE 
VIABILIDADE,  CONSULTA PÚBLICA  E QUAIS  CRITÉRIOS JUSTIFICARAM  
A  IMPLANTAÇÃO DOS RADARES DE VELOCIDADE NO MUNICÍPIO DE 
CABO FRIO; REQUERIMENTO: 0174/2019 - RICARDO MARTINS DA SILVA, 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SENHOR JOSÉ MARIO 
DOS SANTOS MOREIRA; REQUERIMENTO: 0175/2019 - JEFFERSON 
VIDAL PINHEIRO, REQUER    ENVIO  DE  EXPEDIENTE  À  PROLAGOS  
S/A -CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇOS  PÚBLICOS  DE ÁGUA  E  
ESGOTO,  SOLICITANDO  EXTENSÃO  DE  REDE  DE  ABASTECIMENTO  
DE  ÁGUA  POTÁVEL  PARA  A LOCALIDADE QUE MENCIONA; 
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: 
0327/2019 - OSEIAS RODRIGUES COUTO, SOLICITA  AO  EXMº  SENHOR  
PREFEITO  QUE  DETERMINE  A  SECRETARIA  DE  EDUCAÇÃO  
PROVIDÊNCIAS EMERGENCIAIS  A  FIM  DE  QUE  OS  EMBARQUES  E  
DESEMBARQUES  DOS  ÔNIBUS  ESCOLARES  SEJAM REALIZADOS NAS 
AVENIDAS PARALELAS À RODOVIA AMARAL PEIXOTO 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: 0335/2019 - SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA, 
SOLICITA AO EXMO. SENHOR PREFEITO A PODA DE ÁRVORE, NO 
CONDOMÍNIO CARAVELAS DO PERÓ; INDICAÇÃO: 0336/2019 - LETÍCIA 
DOS SANTOS JOTTA, SOLICITA AO EXMº SENHOR PREFEITO A 
DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE  ESTACIONAMENTO PREFERENCIAL, COM 
PLACAS VERTICAIS, EM FRENTE A TODOS OS ORGÃOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS; INDICAÇÃO: 0339/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, 
SOLICITA    AO  EXMO.  SR.  PREFEITO  A  CONSTRUÇÃO  DE  UMA  



CAPELA  MORTUÁRIA  NO  CEMITÉRIO JARDIM DOS EUCALIPTOS , NO 
BAIRRO JARDIM ESPERANÇA; INDICAÇÃO: 0340/2019 - VANDERLEI 
RODRIGUES BENTO NETO, SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL, SAÚDE NA 
HORA, NO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM CAIÇARA, NO MUNICÍPIO DE 
CABO FRIO; INDICAÇÃO: 0341/2019 - MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, 
SOLICITA   AO   EXMº.   SENHOR PREFEITO QUE SEJAM TOMADAS  
MEDIDAS CABÍVEIS A FIM DE TRANSFORMAR O ANTIGO  
DESTACAMENTO  DE POLICIAMENTO   OSTENSIVO   (DPO)   DO   JARDIM 
ESPERANÇA EM UMA CAPELA MORTUÁRIA. Terminada a leitura do 
Expediente, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. 
Ocupou a Tribuna como primeiro orador inscrito o Vereador Manoel Machado 
de Azevedo, que inicialmente procedeu as saudações de praxe. A seguir, 
teceu críticas ao sistema de saúde, enfatizando que não aguentava ver seu 
povo do Bairro Jardim Esperança sofrendo com o sistema de saúde. Disse que, 
o povo era sempre penalizado e não deveria pagar por vaidade de políticos. 
Questionou onde estava o dinheiro da saúde e avisou que o povo do bairro 
Jardim Esperança invadiria o Hospital. Agradeceu a atenção de todos, no que 
encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna a Vereadora Letícia Jotta, que 
inicialmente disse que se solidarizava com o Vereador Nenel em suas palavras, 
visto que nem que fosse em 30%, a rede de saúde deveria funcionar para 
atender a população. Em seguida, reportou-se a CPI da ALERJ, ressaltando 
que a assertivas da relatora, enfermeira Rejane: -“as mudanças da direção do 
Hospital da Mulher trouxeram problemas para a investigação”, deixara claro 
que a citada CPI não passara de politicagem, visto que não houvera 
preocupação com as vidas que foram ceifadas. Disse que, a direção atual 
estava sendo bem sucedida e ela própria fazia visitas recorrentes aquele 
hospital e sublinhou, que aquela CPI não a representava. Continuando, 
discorreu sobre reivindicações que recebera em suas páginas nas redes 
sociais, sobre os motoristas de transportes coletivos que acumulavam duas 
funções de condutor do veículo e de cobrador. Assim, solicitava apoio dos 
Nobres Pares ao seu projeto relativo aquela questão, ressaltando que o 
objetivo era a geração de mais empregos. Após, falou sobre a importância das 
moções de Aplausos concedidas pelos vereadores, frisando que discordava do 
Projeto de Resolução do Vereador Rodolfo Aguiar de Faria dispondo sobre a 
entrega de apenas duas Moções de Aplauso ao mês. Disse ainda que, a 
restrição da concessão daquela honraria poderia prejudicar os vereadores, que 
como ela costumavam homenagear os cidadãos que se sobressaiam em 
projetos de relevância para a sociedade de Cabo Frio. Disse que, não 
concordava com a proposição do Vereador porque sentia que o povo estaria 
sendo cerceado em seu direito. Agradeceu a atenção e todos, no que encerrou 
sua fala. Após, fez uso da palavra o Vereador Rafael Peçanha, que 
inicialmente procedeu as saudações de praxe. Em seguida, comentou sobre o 
constrangimento sofrido pelo senhor Valdenir da Banca, amplamente divulgado 
através das mídias sociais, observando que colocava seu mandato em favor do 
mesmo que, a seu ver agira dentro da legalidade. Disse que, havia um clima de 
insegurança e perseguição aos que se colocavam contra o atual governo, 
assim, deixava registrado seu repúdio. Continuando, discorreu sobre os 
problemas pelos quais passavam os trabalhadores do mercado Sebastião Lan, 
enfatizando que enviara documento à prefeitura para entender onde estava a 



verba que deveria ser utilizada na obra daquele local. Em aparte, o Vereador 
Silvio David Pio Oliveira, disse que era presidente da Comissão de Licitação e 
Contratos e que o dinheiro estava disponível apenas aguardando a parte de 
projetos que estava sob a responsabilidade do coordenador Senhor Paulo, que 
aguardava o projeto da parte hidráulica e elétrica. Após, parabenizou aos 
trabalhadores do mercado Sebastiao Lan por reivindicarem seus direitos. 
Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha sugeriu que o 
representante dos feirantes solicitasse permissão à presidência da Casa 
formalmente, para que pudessem fazer uso da Tribuna. Também em aparte, o 
Vereador Vagne Azevedo Simão disse, que aquela discussão já era antiga e 
que por certo alguém estava faltando com a verdade, e mais, que a pergunta 
que fazia era: “Havia dinheiro para concretizar a obra de seis milhões de reais, 
quando o funcionalismo estava sem pagamento e a UPA sem funcionamento?” 
[sic]. Disse a seguir, que havia Emenda Parlamentar do Deputado Jânio 
Mendes no valor de dois milhões de reais e que por certo a solução viável seria 
criar um projeto que utilizasse apenas aquele montante. Disse que, era 
inadmissível que houvesse aquele jogo de “empurra” quando os feirantes 
continuavam trabalhando na chuva.  Retomando ao seu discurso, o Vereador 
Rafael Peçanha disse que o projeto da parte hidráulica e elétrica andava a 
passos de tartaruga e os trabalhadores não podiam esperar. Disse também, 
que a Casa Legislativa estava junto com tais pessoas até o fim naquela luta, 
mas, que se tratava de algo simples e necessário. Após, comentou sobre ato 
realizado pelos servidores de Cabo Frio em frente à prefeitura, ressaltando que 
o governo desmarcara agenda com aquela classe e que haveria mais atrasos 
nos pagamentos. Disse que, todos eram sabedores de que Cabo Frio recebera 
a maior cota de repasse do tesouro federal mensal do ano de 2019 e que tal 
fato não combinava com o discurso de crise. Afirmou que, Cabo Frio não podia 
reclamar de falta de dinheiro para colocar a UPA de Tamoios para funcionar. 
Em outro aparte o Vereador Silvio David disse que, o dinheiro para construção 
da UPA já se encontrava no fundo de saúde e a informação era de que todos 
estavam empenhados nos processos de licitação.  Disse que, realmente havia 
lentidão dos serviços e que tomara conhecimento de também a parte elétrica e 
hidráulica estava atrasando o processo, o que acabava prejudicando o 
governo. Retomando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha disse que 
certamente a parte elétrica e hidráulica era o pulo do gato do governo de 
Adriano Moreno. Frisou que, havia muitas desculpas e que as mentiras do 
governo relacionadas à crise, não fazia sentido, visto que os cofres estavam 
cheios. Em seguida, reportou-se à ocasião em que abrira representação no 
Ministério Público para que houvesse fiscalização na empresa JN Construtora, 
que era do mesmo dono da empresa Córrego Rico e que recentemente 
houvera a decisão do Ministério Público de abrir uma representação àqueles 
gastos, assim, acreditava que a justiça tardava, mas, na maioria das vezes não 
falhava para resolver os problemas que o governo de uma cidade tão rica não 
conseguia resolver. Ao final, corroborou com as palavras do Vereador Manoel 
Machado de Azevedo, ressaltando que o povo do Jardim Esperança era muito 
sofrido e vivia uma situação caótica e merecia todo apoio da Câmara municipal. 
Registrou a presença da Senhora Carol Midori, que era uma lutadora na causa 
dos animais. Parabenizou o Vereador Edilan Ferreira Rodrigues que 
aniversariara no dia anterior, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a 
Tribuna a Vereadora Alexandra Codeço, que inicialmente saudou a todos. Em 



seguida, disse que após uma grande luta o governo efetuara o pagamento dos 
servidores naquela data. Disse que fazia tempo que não testemunhava uma 
situação tão caótica no município. Após, disse que por vezes algumas pessoas 
confrontavam os vereadores, por não entender qual era o papel de um político, 
mas, que deixaria seu legado na Casa legislativa. Observou em seguida, que 
naquela data apresentava mais uma lei de sua autoria, a 3057, sancionada 
pelo Executivo Municipal dispondo sobre a instituição do Setembro Verde que 
tinha como objetivo dar visibilidade a pessoa com deficiência, inseri-la no 
contexto social. Falou sobre a importância de politicas públicas voltadas para 
aquela causa. Falou ainda sobre proposição de sua autoria dispondo sobre a 
instituição de campanha permanente de combate ao machismo e valorização 
das mulheres na rede pública municipal de ensino, ressaltando que era uma 
vereadora militante na causa da mulher e não podia deixar de conscientizar a 
todos sobre a violência sofrida por mulheres. Disse, que o objetivo era que 
cada escola tivesse uma equipe voltada para promover campanhas 
informativas para meninas ao longo de todo ano letivo e não apenas no mês de 
março. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, fez 
uso da palavra o Vereador Jefferson Vidal, que inicialmente saudou a todos. 
Em seguida, registrou a presença da senhora Carol Midori, ressaltando que a 
mesma desde a infância realizava trabalho voltado para os animais. Disse estar 
certo de que, a Casa Legislativa votaria favoravelmente ao projeto que 
favoreceria imensamente aos animais. Após, aludindo aos discursos anteriores 
sobre a área da saúde, enfatizou que não via o Secretário responsável por 
aquela pasta visitar as unidades de saúde e que o mesmo não atendia 
ninguém. Dirigindo-se ao senhor prefeito, solicitou que o mesmo voltasse seus 
olhos para o povo, tratando a todos com carinho. Disse que, o prefeito estava 
competindo com o presidente da república, trocando seu secretariado a todo o 
momento, mas, que ainda assim os problemas não eram resolvidos. Disse 
ainda que havia tempo para o prefeito transformar sua gestão. Em aparte, o 
Vereador Vagne Azevedo Simão disse que os municípios vizinhos, Iguaba e 
Búzios passaram por situações semelhantes à de Cabo Frio, mas, que os 
salários estavam rigorosamente em dia enquanto Cabo Frio, que tinha recorde 
de arrecadação, o funcionário estava com o salário atrasado. Com isso, não 
entendia quando o vereador Jefferson dizia que ainda dava tempo de mudar a 
situação. Retomando ao seu discurso, o vereador Jefferson Vidal disse que a 
situação estava mesmo caótica, com o sofrimento da população, as ruas 
esburacadas e que já havia passado cerca de oito meses de governo. 
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 CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO 
PROJETO DE LEI: 0274/2018. FORAM ENCAMINHADOS PARA A 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: 
PROJETO DE LEI: 0146, 0163, 0164 E 0167/2019 E PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR: 0009/2019. FOI APROVADO O REQUERIMENTO DE 
URGÊNCIA Nº 176/2019 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0015/2019. 
FORAM APROVADOS OS REQUERIMENTOS NSº: 0164, 0167, 0168, 0169, 
0174 E 0175/2019 E AS INDICAÇÕES NSº: 0325, 0327, 0328, 0335, 0336, 
0339 E 0341/2019. FOI RETIRADO PELA AUSÊNCIA DO AUTOR O 
REQUERIMENTO: 0173/2019 E A INDICAÇÃO: 0340/2019. Terminada a 



Ordem do Dia, o Senhor Presidente franqueou a Tribuna para a Explicação 
Pessoal. Ocupou a Tribuna em Explicação Pessoal o Vereador Silvio David 
Pio Oliveira, que inicialmente comentou sobre proposição de sua autoria, 
dispondo sobre a colocação de um botão de segurança nas escolas, 
destacando que o objetivo era dar segurança e proteção a alunos e 
professores, visto que seriam acionados socorros que estiverem nos arredores 
das escolas. Após, comentou sobre Audiência Pública realizada recentemente, 
onde a empresa Enel se comprometera a atender a todas as reivindicações 
feitas durante a mesma, como corte de árvores que atrapalhavam a rede 
elétrica e outros. Dirigindo-se aos trabalhadores da feira Sebastiao Lan, falou 
sobre a importância da presença dos mesmos nas Sessões Plenárias, 
destacando que era um incansável lutador naquela causa e era inadmissível o 
sofrimento daqueles trabalhadores nas feiras de domingo, onde ele próprio era 
frequentador. Prosseguindo observou que, a COMSERCAF mostrava um 
trabalho de eficiência que realmente acontecia, mas, que com relação à 
Secretaria de Obras, a mesma afundava o governo Adriano Moreno quando 
adiava obras importantes como as de hidráulica e elétrica, imprescindíveis para 
o município. Disse que, solicitara obra de desobstrução de rede no Bairro 
Jacaré, que somente fora feita no dia anterior quando implorara ao empreiteiro 
o serviço, e a quem dissera que caso a prefeitura não realizasse a obra pagaria 
do seu próprio bolso. Disse que, era inadmissível que pessoas que não tinham 
competência continuassem a frente de pastas importantes do atual governo. 
Disse ainda, que uma cidade com mais de quatrocentos anos de vida deveria 
ser tratada com respeito, 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 um vereador distrital e que sua luta era sempre em prol 
daquela causa. Em seguida, comentou sobre ocupação em torno de torre de 
energia, que a seu ver fora culpa da prefeitura que ao longo de trinta anos não 
efetuara a devida fiscalização e também da própria empresa que à época não 
impedira tais construções. Falou sobre a importância de que juntos os poderes 
Executivo e Legislativo pudessem buscar soluções junto à empresa de energia 
para abrigar tais cidadãos. Disse, que muitos receberam notificações que 
teriam suas casas demolidas e que o procuraram chorando, alegando que 
aquela era sua única propriedade para morar. Disse que, o problema afligia 
cerca de trezentas famílias e que era de extrema importância que tais pessoas 
tivessem apoio para darem continuidade as suas vidas com dignidade. 
Solicitou apoio dos Nobres Pares naquela questão, no que encerrou sua fala. 
Não havendo mais oradores para o uso da Tribuna em Explicação Pessoal o 
Senhor Presidente encerrou a presente Sessão em nome de Deus, marcando 
Sessão Extraordinária para imediatamente.  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ata   da   Vigésima   Sessão   Extraordinária   do   Segundo 
                          Período  Legislativo  da   Câmara  Municipal  de Cabo  Frio,    
                           realizada    no    dia 25(vinte e cinco) de  junho   do       ano     
                           de 2019(dois mil e dezenove). 
                              Às dezenove horas do dia 25(vinte e cinco) 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 Extraordinariamente 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 e Vagne Azevedo Simão. Havendo número 
regimental o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão em nome 
de Deus. A seguir, foi aprovado Parecer Favorável em Conjunto das 
Comissões Técnicas ao seguinte Projeto: PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
0015/2019 com o voto contrário da Vereadora Letícia Jotta. Nada mais 
havendo a tratar, 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. 
 
 


