
 
 

                         
 
 
 
Ata da Sexagésima Terceira Sessão 
Ordinária do Segundo Período 
Legislativo da Câmara Municipal de 
Cabo Frio, realizada no dia 
17(dezessete) de Outubro do ano de 
2019(dois mil e dezenove). 

Às dezoito horas do dia 17(dezessete) de outubro 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:  
Adeir Novaes, Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Aarão Quintas Moreira, 
Leticia dos Santos Jotta, Manoel Machado de Azevedo, Oséias Rodrigues 
Couto, Rafael Peçanha de Moura, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio 
Oliveira, Thiago Vasconcelos Leite Pinheiro e Vagne Azevedo Simão, Vanderlei 
Rodrigues Bento. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou 
aberta a 063ª (SEXAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 15ª 
(DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 -2020) - 30ª PERÍODO (01/01/2019 
À 31/12/2020) DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 em nome de Deus. A seguir, foi 
lida e aprovada a seguinte Ata: Ata da Sexagésima Segunda Sessão Ordinária 
do Segundo Período. Cumprido o rito regimental, a Senhora 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: 15/10/2019; ENTREGA DO 
DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AUTOR: VEREADORA ALEXANDRA 
DOS SANTOS CODEÇO, OUTORGADO: ASSOCIAÇÃO AMIGAS DA 
MAMA; TRIBUNA  LIVRE -RESOLUÇÃO  Nº  442,  DE  07  DE  NOVEMBRO  
DE  1995  e  RESOLUÇÃO  1.471  DE  03  DE MAIO DE 2018, 
PROMOVENTE: REDE DAS PRETAS REPRESENTANTE: MARGARETH 
FERREIRA DA SILVAPRO; PROJETO DE LEI: 0286/2019 - ADRIANO 
GUILHERME DE TEVES MORENO, DISPÕE  SOBRE  A  ABERTURA  DE  
CRÉDITO  ADICIONAL  SUPLEMENTAR  NO  ORÇAMENTO  DO  
EXERCÍCIO DE 2019 E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS. (OFÍCIO/GAPRE Nº 
262/2019 E MENSAGEM EXECUTIVA Nº 60/2019); PROJETO DE LEI: 
0283/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, INTRODUZ ALTERAÇÕES  NA  
LEI N° 3098, DE 20 DE SETEMBRO  DE 2019 QUE INSTITUI O  DIA  
MUNICIPAL DA UMBANDA E DO CANDOMBLÉ; PROJETO DE LEI: 
0284/2019 - LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA, ASSEGURA  A  RESERVA  DE  
30%  (TRINTA  POR  CENTO)  DOS  ESPAÇOS  DESTINADOS  ÀS  
BARRACAS,  NAS FESTIVIDADES   OFICIAIS   DO   MUNICÍPIO,   PARA   
BARRAQUEIROS   E   COMERCIANTES   RESIDENTES   E INSTITUIÇÕES 
SITUADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0052/2019 - EDILAN 
FERREIRA RODRIGUES, CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO-
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FRIENSE AO SR. MARCELO CERQUEIRA DOS SANTOS; PROJETO DE 
RESOLUÇÃO: 0057/2019 - ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO, 
CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃ CABOFRIENSE A SENHORA ELIANE 
MELO RAMOS GONÇALVES; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0058/2019 - 
EDILAN FERREIRA RODRIGUES, CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO 
CABO-FRIENSE AO SR. ROBERTO MONTEIRO MACHADO; PROJETO DE 
RESOLUÇÃO: 0059/2019 - VINÍCIUS CAETANO CORRÊA, CONFERE O 
TÍTULO DE CIDADÃO CABO-FRIENSE AO SENHOR DANIEL FERREIRA 
RAMALHO; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0060/2019 - RAFAEL PEÇANHA 
DE MOURA, CONFERE O TÍTULO DECIDADÃO CABO-FRIENSE AO 
SENHOR RIVALDO BARRETO GRIJÓ; PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
0061/2019 - RAFAEL PEÇANHA DE MOURA, CONFERE  O  TÍTULO  DE  
CIDADÃO  CABO-FRIENSE  AO  SENHOR  FABIO  AUGUSTO  TELLES  DE  
OLIVEIRA NEVES; INDICAÇÃO: 0372/2019 - ALEXANDRA DOS SANTOS 
CODEÇO, SOLICITA   AO   EXMO   SENHOR   PREFEITO   A   
IMPLANTAÇÃO   DO   PARQUE   INDUSTRIAL   EM   NOSSO MUNICÍPIO; 
INDICAÇÃO: 0469/2019 - ADEIR NOVAES, SOLICITA AO EXMO. SR. 
PREFEITO A URBANIZAÇÃO E ASFALTAMENTO DA RUA MARIMBÁ, NO 
BAIRRO SAMBURÁ –TAMOIOS; INDICAÇÃO: 0475/2019 - SILVIO DAVID 
PIO OLIVEIRA, SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO A REGULAMENTAÇÃO 
DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO DE 
FESTIVAL DE PIPAS E PIPÓDROMOS, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO; 
INDICAÇÃO: 0477/2019 - MANOEL MACHADO DE AZEVEDO, SOLICITA   
AO   EXMO.SENHOR   PREFEITO   EM   CARÁTER   DE   URGÊNCIA   A   
REFORMA   DO   GINÁSIO POLIESPORTIVO VIVALDO BARRETO NO 
BAIRRO JARDIM ESPERANÇA; INDICAÇÃO: 0478/2019 - SILVIO DAVID PIO 
OLIVEIRA, SOLICITA AO EXMO.SR. PREFEITO A REFORMA E 
MANUTENÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO DA PRAIA DO FORTE,CABO 
FRIO; INDICAÇÃO: 0479/2019 - THIAGO VASCONCELOS LEITE PINHEIRO, 
SOLICITA  AO  EXMO.  SR.  PREFEITO  A  REFORMA  GERAL  E  
MANUTENÇÃO  CONSTANTE,  DA  PRAÇA  DE ESPORTES E ÁREA DE 
LAZER, LOCALIZADA NO PARQUE BURLE, NESTE MUNICÍPIO DE CABO 
FRIO. Terminada a leitura do Expediente e a entrega das Moções de Aplausos, 
a Senhora Presidente, franqueou a Tribuna Livre à representante do 
Movimento Rede das Pretas, Senhora Margareth Ferreira, que inicialmente 
procedeu às saudações de praxe. Em seguida, disse que usava a Tribuna para 
agradecer pelo apoio recebido em evento ocorrido no mês anterior denominado 
“Cuidando de Nós”, destacando que agradecia especialmente às Vereadoras 
Letícia dos Santos Jotta, Joyce de Búzios e à enfermeira Claudinha. Após, 
aludiu a um discurso do Vereador Rafael Peçanha, quando o mesmo afirmara 
que estava ocorrendo um verdadeiro genocídio de pessoas negras nas 
periferias, o que era louvável, visto que era um homem branco defendendo as 
pessoas negras. Disse ainda, que o racismo era perceptível ao se observar as 
lojas do shopping, os bancos ou as festas de Cabo Frio, cujas pessoas eram 
sempre brancas. E mais, reiterou que enquanto todos não se sensibilizassem 
com a dor de uma mãe negra não haveria mudanças. Disse que, o evento 
“cuidando de nós”, fora realizado no município de Arraial do Cabo, em 
decorrência de que Cabo Frio não tivera condições financeiras de apoiar. 
Agradeceu também ao apoio da Dra. Teresa Tenan. Após, afirmou que era 
necessário que nas próximas eleições, houvesse alguém que levantasse a 



bandeira da desigualdade racial e também da intolerância religiosa, visto que 
recentemente outro terreiro fora invadido e depredado em Cabo Frio. Falou 
sobre a importância de que fosse realizada fiscalização nas escolas com intuito 
de coibir a discriminação racial, o bulling e a intolerância religiosa. Agradeceu a 
atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após, a senhora presidente 
franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna como primeira 
oradora inscrita a Vereadora Letícia dos Santos Jotta, que inicialmente 
procedeu as saudações de praxe. Em seguida, comentou sobre palestra na 
OAB no dia anterior, ressaltando que o evento fora de extrema importância e 
que obtivera enorme aprendizado. Continuando disse, que recebera dois 
ofícios enviados pelo Secretário de Saúde, dando satisfação sobre os feitos na 
área da saúde, como a reforma da UPA de Tamoios e vacinação contra o 
sarampo. Reiterou a seguir, que ficava feliz ao constatar que sua voz à Tribuna 
na Sessão anterior tivera repercussão. Após, declarou que não fazia mais parte 
da base do atual Governo, enfatizando que fora dispensada pelo Secretário de 
Governo e que o prefeito não tivera o mínimo de respeito para com a 
Vereadora nem mesmo para tratar do assunto em seu gabinete. Disse que o 
prefeito era um “fraco, um frouxo” [sic], todavia, considerava aquele fato como 
um livramento. Dirigindo-se ao líder da bancada governista, Vinícius Corrêa, 
afirmou ainda ser lamentável que houvesse um complô para retirar uma 
vereadora da base governista. Em aparte, o Vereador Vinícius Corrêa disse 
que já estava havia bastante tempo na Casa e que já integrara a base 
governista e também a base de oposição, portanto, a Vereadora deveria medir 
suas palavras, visto que considerava temerárias acusações sem fundamentos. 
Disse ainda, que a Vereadora Letícia Jotta deveria responder por seus atos, 
até por que o tempo diria quem tinha razão. E ainda, observou que quando fora 
integrante da oposição não ficara “batendo as tamancas”. Retomando ao seu 
discurso a Vereadora Letícia Jotta disse que, não era leviana e percebia que 
sua saída do governo era na verdade um grande livramento, visto que era uma 
vereadora combativa, conhecida por seu trabalho executado diuturnamente em 
prol do povo de Cabo Frio e que não estava “batendo as tamancas”, visto que 
se estivesse pegaria em outros pontos [sic]. Afirmou ser muito mais mulher do 
que muitos homens que faziam carinha de vítima [sic]. Terminou seu discurso 
com os dizeres: “para meus amigos tudo, para meus inimigos à lei”[sic]. Após, 
fez uso da Tribuna o Vereador Vinícius Corrêa que, inicialmente disse que 
gostaria de fazer um desagravo ao Secretário de Governo Miguel Alencar, visto 
que era injusto receber ataques sem ter como se defender. Disse ainda, que a 
Casa era uma Casa de conciliação, companheirismo e construção e que era 
possível conviver na Câmara em harmonia. Disse ainda, que jamais vira na 
Casa ataques pessoais e que deveria haver postura por parte dos vereadores 
no trato das questões pertinentes á lide política, assim, se entristecia com 
aquela situação. Disse ainda, que era o prefeito quem determinava quais 
seriam os integrantes da base governista. Disse que, já pertencera a oposição 
e a base governista e que como a vereadora Letícia, também tivera 
livramentos. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, 
ocupou a Tribuna o Vereador Manoel Machado Azevedo, que inicialmente 
procedeu às saudações de praxe. A seguir, disse que o tempo estava meio 
tenebroso e que parecia que haveria chuvas para o final de semana. Após, 
falou sobre sua trajetória na Casa legislativa, ressaltando que aprendia muito 
na Casa assimilando o que era bom e descartando o que não prestava. Disse 



que a Casa era lugar de luta pelo bem do povo de Cabo Frio. Disse a seguir, 
que lhe fora prometido que seria feita reforma do Ginásio Poliesportivo do 
Jardim Esperança, mas, que nada acontecera, e mais, que com relação à 
Indicação do Vereador Edilan sobre a feira a ser organizada no bairro Jardim 
Esperança, estivera no lugar indicado e que não havia a menor condição de se 
realizar a feira naquela localidade. Em aparte, o Vereador Edilan disse que 
esperava que o poder público cumprisse seu compromisso com relação à feira 
e também ao Ginásio Poliesportivo. Disse ainda, que seu desejo era junto aos 
Nobres Pares conseguir benefícios para o povo de Cabo Frio. Agradeceu a 
atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o 
Vereador Thiago Vasconcelos, que inicialmente procedeu as saudações de 
praxe. Continuando, disse que continuaria lutando pelas causas relacionadas 
ao direito do consumidor, frisando que os menos favorecidos eram muito 
sacrificados e que o pagamento de uma conta de água com taxa exorbitante 
era um verdadeiro absurdo. Em aparte, a Vereadora Letícia Jotta disse que sua 
assessoria estava preparando documentos para entregar ao orador, visto que 
ela era presidente da CPI contra a PROLAGOS, assim, agradecia muito o 
auxílio do Vereador Thiago naquela causa. Retomando ao seu discurso, disse 
que as taxas eram altas e que os serviços não eram prestados a contento pela 
concessionária. Falou sobre a importância da união dos Nobres Pares naquela 
causa e que caso fosse sancionada a lei criada pelo vereador Achilles Barreto, 
o povo seria em muito beneficiado. Agradeceu a atenção de todos, no que 
encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna o Vereador Vagne Azevedo 
Simão, que inicialmente procedeu as saudações de praxe. Em seguida, disse 
que se considerava um vereador independente e que quando fizera parte do 
governo de Marquinho Mendes tivera que votar a favor de matérias 
impopulares, mas, que não podia deixar de reconhecer o mérito do ex-prefeito 
em diversas áreas. Após, disse que a bancada de oposição era de extrema 
importância, em virtude de que as críticas ao governo acabavam por ajudar a 
melhorar o mesmo. Continuando, disse que enviara fotografias a órgão 
responsável pela pavimentação das ruas, de uma senhora, cuja roda do carro 
ficara presa em um bueiro e que o conserto já fora providenciado, com isso, 
não poderia deixar de elogiar o trabalho do senhor Dario. Conclamou ao citado 
senhor, que continuasse com aquela operação, pois, havia ainda muitos 
buracos por toda a cidade. Após, citou o caso de um homem que ao chegar 
engasgado em uma unidade de emergência não tivera como ser atendido e 
fora parar em Macaé. Disse que, o prefeito de Macaé era amigo pessoal do Dr. 
Adriano, tendo até mesmo ajudado o prefeito nas eleições. Assim, questionava 
o motivo pelo qual o prefeito de Cabo Frio não dera jeito na saúde. Disse que, 
o povo de Macaé se organizara e fora para as ruas reivindicar seus direitos. 
Prosseguindo, disse que com relação ao Hospital da Mulher, era inadmissível 
que mesmo aquela unidade de saúde ter sofrido intervenção de duas CPIs, o 
prefeito não tenha cumprido ainda o TAC assinado com o MP. Afirmou, que o 
relatório do Hospital da Mulher fora enviado para diversos órgãos como o 
Ministério Público e CREMERJ, mas, o relatório da Casa Legislativa aguardava 
votação. Disse que não via entrave jurídico para que a Câmara votasse o 
relatório, independente de que o mesmo pudesse dar inicio ao processo de 
impeachment do prefeito, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou a Tribuna 
o Vereador Rafael Peçanha, que inicialmente saudou a todos. Após, dirigindo-
se à senhora Margareth Ferreira, representante do Movimento Rede das 



Pretas, agradeceu a menção de seu nome em sua oratória, ressaltando que 
não media esforços na luta nas causas de igualdade racial e também de 
intolerância religiosa. Após, reportando aos discursos anteriores, disse que os 
embates políticos eram peculiares à democracia. Disse ainda, que a oposição e 
também a situação auxiliavam o governo com relação ao desenvolvimento do 
município. Disse ainda, que os posicionamentos políticos estavam alicerçados 
em uma história e não teria como ocorrer à força. Afirmou que, a posição da 
Vereadora Letícia e também do Vereador Vagne Simão refletiam a opinião da 
população e parabenizou aos citados vereadores por terem assumido posturas 
antagônicas ao prefeito. Em aparte, o Vereador Vagne Simão disse que já era 
parceiro nas críticas ao governo, havia algum tempo, mas, que naquela data se 
assumia como vereador de oposição. Também em aparte, o Vereador Vinícius 
Corrêa disse que as críticas faziam parte da lide política, bem como os 
embates, mas, que o respeito entre os Vereadores deveria prevalecer. 
Também em aparte, a Vereadora Letícia Jotta disse que sempre fora enérgica 
em suas colocações e que às vezes era demasiadamente enérgica, mesmo 
quando fazia parte da base do governo. Dirigindo-se ao vereador Vinícius disse 
que, não haveria mau convívio. Disse que quando houvesse coisas boas seria 
a primeira a reconhecer, em virtude de que sua luta era sempre em prol do seu 
povo. Retornando ao seu discurso, o Vereador Rafael Peçanha disse que a 
energia da vereadora seria muito bem vinda e que o posicionamento de 
oposição era na verdade um processo de defesa pelas melhores causas. Disse 
ainda, que o trabalho seria sempre em defesa do povo de Cabo Frio. Após, 
teceu comentário sobre a situação dos servidores públicos na área da 
Educação e da Saúde, sublinhando que era lamentável sempre ter que voltar à 
Tribuna com as mesmas lamentações e denúncias. Após, aludiu às notícias 
veiculadas pelas mídias do município sobre corrupção, destacando que 
naquela semana algumas publicações de fake News tentavam colocar uma 
cortina de fumaça, inventando histórias a seu respeito, mas, que todos eram 
sabedores de que havia pessoas no governo do Dr. Adriano Moreno que: 
“recebiam sem trabalhar, cuja especialidade era criar Fake News” [sic]. Disse 
ainda, que não tinha medo dos fakes e nem mesmo do prefeito Dr. Adriano, 
que era um prefeito fake e que quanto mais tentassem amedronta-lo mais 
empenhado estaria em investigar e obter dados para esclarecer aquela 
situação. 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 NOS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0039, 0193, 0117 
E 0214/2019. FORAM ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 
0286, 0283 E 0284/2019, PROJETO DE RESOLUÇÃO: 0052, 0057,  0058, 
0059, 0060 E 0061/2019. FORAM APROVADAS AS INDICAÇÕES NSº: 0372, 
0469, 0475, 0477, 0478 E 0479/2019. Não havendo mais matérias para serem 
apreciadas no segmento dedicado 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. 


