
 
 

                         
 
 
 
 

Ata da Sessão Especial para entrega 
do Diploma Deputado Márcio Trindade 
Corrêa - Resolução nº 1.535, de 04 de 
julho de 2019. Equivalente à 
Quadragésima Quinta Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de Cabo Frio, 
realizada no dia 13(treze) de agosto do 
ano de 2019(dois mil e dezenove). ------- 

Às dezoito horas do dia 13(treze) de agosto 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. A seguir, 
o Senhor Presidente solicitou que todos se colocassem de pé em respeito ao 
Hino Nacional. Após a execução do Hino Nacional foi realizada pela Vereadora 
Alexandra dos Santos Codeço Primeira Secretária a chamada regimental. Além 
desses, responderam a chamada regimental os seguintes Vereadores: Achiles 
Almeida Barreto Neto, Adeir Novaes, Edilan Ferreira Rodrigues, 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 Corrêa. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberta a SESSÃO ESPECIAL DA 15ª (DÉCIMA QUINTA) 
LEGISLATURA (2017 - 2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 À 31/12/2020) DE 
13 DE AGOSTO DE 2019 em nome de Deus. A seguir, o Senhor Presidente 
procedeu a leitura da Resolução nº 1.535, de 04 de julho de 2019, dispondo 
sobre a entrega do Diploma Márcio Corrêa á cidadãos que prestaram 
relevantes serviços à sociedade cabo-friense. Terminada a leitura da 
Resolução nº 1.535, de 04 de julho de 2019 o Senhor Presidente franqueou a 
Tribuna aos oradores que quisessem fazer uso da mesma. Ocupou a Tribuna 
como primeira oradora a Vereadora Letícia dos Santos Jotta, que 
inicialmente procedeu as saudações de praxe. Após, discorreu sobre sua 
trajetória na Casa Legislativa, ressaltando que fizera parte da equipe de 
trabalho do Deputado, presidente da Câmara, Vereador Márcio Corrêa, assim, 
decidira criar aquela homenagem, concedendo o Diploma Márcio Corrêa aos 
cidadãos que se destacassem em serviços relevantes para a sociedade cabo-
friense. Agradeceu o apoio do presidente Luis Geraldo Simas de Azevedo, bem 
como de todos os demais vereadores. Prosseguindo, disse que Márcio Corrêa 
dedicara sua vida a matar a fome de muita gente e que seu coração não tinha 
tamanho. Disse ainda, que fora testemunha das grandes obras realizadas por 
Marcio Corrêa, que passara pela terra para fazer o bem. Observou a seguir, 
que preparara uma homenagem a jovem Isabelly Corrêa, filha de Márcio 
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Corrêa. [Ato contínuo] A senhora Bruna passou a ler um texto sobre a trajetória 
de vida de Isabelly Corrêa. Após, o Senhor presidente registrou a presença do 
Deputado Silas Rodrigues Bento e da esposa Ilana e também de Marcelo 
Corrêa, irmão de Márcio Corrêa, ressaltando que o mesmo participava daquela 
Sessão muito emocionado. Em seguida, franqueou a tribuna ao representante 
da família de Marcelo Corrêa, Senhor Alair Francisco Corrêa, que inicialmente 
disse de sua felicidade, em virtude de que a partir daquela data, Márcio Corrêa 
seria lembrado em todos os anos na Casa onde passara grande parte de sua 
vida e que realizara obras importantes para a população de Cabo Frio. Falou 
sobre a importância das mídias sociais para homenagens e lembranças de 
nomes importantes para a história, sublinhando que antes do advento da 
internet tal fato não seria possível. Continuando, discorreu sobre a trajetória 
política de diversos homens de sua família, destacando que nove pessoas 
conseguiram se eleger vereador e estiveram lutando em beneficio do povo de 
Cabo Frio, como fora o caso de Walter Bessa, que fora um dos maiores 
legisladores que a Casa já vira, seguido por Ayres Bessa e ele próprio. Falou 
sobre a coragem de seu filho Marcelo Corrêa, por assumir um cargo público e 
que o mesmo fora vereador, presidente da Câmara e chegara a Deputado 
Estadual. Enfatizou que, as pessoas adoravam Márcio Corrêa pelo médico 
brilhante que fora, que não media esforços para ajudar a todos e se 
sensibilizava com o sofrimento do outro. Disse que, aquele era um dia de glória 
para a família Corrêa e estava certo de que seu filho observava e abençoava a 
todos de onde estava. Agradeceu a Vereadora Letícia Jotta pela iniciativa e 
dirigindo-se aos agraciados ressaltou que, os mesmos não estavam recebendo 
uma homenagem de um nome qualquer, mas, de Márcio Corrêa, fora um 
homem ousado e político competente. Agradeceu a atenção de todos, no que 
encerrou seu pronunciamento. Após, fez uso da palavra à senhora Isabelly 
Corrêa, que agradeceu a iniciativa da Vereadora Letícia Jotta e a todos que a 
ajudavam na reconstrução da memória de seu pai, do qual tinha lembranças 
fortes de pessoas que diuturnamente apareciam no portão de sua casa 
solicitando ajuda, a quem seu pai jamais deixara de auxiliar. Disse ainda, que 
era sempre abordada nas ruas por pessoas que a reconheciam como filha de 
Márcio Corrêa e contavam sobre feitos que o mesmo realizara, que ninguém 
sabia. Falou sobre sua felicidade em participar daquela homenagem a um 
homem, que não era apenas um político, mas, um cidadão que praticava o 
amor ao próximo. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. 
Após, o presidente Luis Geraldo disse que aquela noite tinha uma grande valia, 
e emocionava a todos os presentes. Após, franqueou a tribuna aos 
Vereadores. Ocupou a Tribuna a Vereadora Alexandra Codeço, que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que aproveitava a 
oportunidade para dizer que era grata a Deus pela vida de Alair Corrêa, que 
fora um político que acreditara nela. Após, passou a discorrer sobre a trajetória 
de vida de Márcio Corrêa ressaltando que o mesmo, anonimamente ajudava a 
muitas pessoas. Adiante, afirmou que tomara conhecimento através da mãe de 
Márcio Corrêa, que após o falecimento do mesmo recebia telefonemas de 
diversas instituições, as quais nem mesmo a família sabia que Márcio Corrêa 
ajudava. Parabenizou a iniciativa da Vereadora Letícia Jotta pela proposição da 
honraria. Após, disse que se sentia honrada em poder através do Diploma 
Márcio Corrêa homenagear Flávio Santos, que era um grande incentivador ao 
jovem cabo-friense. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. 



Após, fez uso da palavra, o Vereador Jefferson Vidal, que inicialmente 
saudou a todos. Em seguida, disse que considerava Márcio Corrêa um 
verdadeiro irmão. Observou a seguir, que caso o mesmo estivesse vivo 
certamente seria o prefeito de Cabo Frio. Parabenizou a Vereadora Letícia 
Jotta pela grande iniciativa, no que encerrou sua fala. Prosseguindo na direção 
dos trabalhos o senhor presidente solicitou que fosse iniciada a entrega da 
honraria aos agraciados pelos respectivos outorgantes. POR INDICAÇÃO DA 

VEREADORA LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA - SENHOR: Ricardo Henrique 

Alves e SENHOR: Carlos Henrique Gonçalves de Oliveira. POR INDICAÇÃO DO 

VEREADOR SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA -SENHOR: Luciano Lopes e 

SENHOR: José Machado Filho. POR INDICAÇÃO DA VEREADORA 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO - SENHOR: Flávio Francisco de Souza 

Santos. POR INDICAÇÃO DO VEREADOR MANOEL MACHADO DE 

AZEVEDO - SENHOR: Márcio Ramos Britto. POR INDICAÇÃO DO VEREADOR 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO - SENHOR: Edilberto Ribeiro e SENHOR: 

Cláudio Roberto Nunes Vieira Silva. POR INDICAÇÃO DO VEREADOR 

VINÍCIUS CAETANO CORRÊA - SENHOR: Marcus de Carvalho Soares. POR 

INDICAÇÃO DO VEREADOR ADEIR NOVAES - SENHOR: Walter da Silva. 

POR INDICAÇÃO DO VEREADOR VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO 

SENHOR: Silas Rodrigues Bento. POR INDICAÇÃO DO VEREADOR EDILAN 

FERREIRA RODRIGUES - SENHOR: Abel de Oliveira Neves e SENHOR: Marcelo 

Cerqueira dos Santos. POR INDICAÇÃO DO VEREADOR RICARDO MARTINS 

DA SILVA - SENHOR: Fábio Alves de Almeida e SENHOR: Rodrigo de Matos 

Lopes. POR INDICAÇÃO DO VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA 

SENHOR: Renato José Maia Fragosos e SENHOR: Antônio Carlos Rosa Lima. POR 

INDICAÇÃO DO VEREADOR LUIS GERALDO SIMAS DE AZEVEDO - 

SENHOR: Robledo Ferreira Ramos e SENHOR: Reynan de Jesus Ferreira Santos. 

POR INDICAÇÃO DO VEREADOR RODOLFO AGUIAR DE FARIA - 

SENHOR: Paulo Sérgio Pereira de Souza e SENHOR: Cristiano Guerreiro Fernandes.  

POR INDICAÇÃO DO VEREADOR OSEIAS RODRIGUES COUTO - 

SENHOR: Ricardo Varella. Não havendo mais oradores para o uso da Tribuna, 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. 
 
 

 
 


