
 
 

                         
 
 
Ata da Vigésima Terceira Sessão 
Ordinária do Segundo Período 
Legislativo da Câmara Municipal de 
Cabo Frio, realizada no dia 25(vinte e 
cinco) de outubro do ano de 2022(dois 
mil e vinte e dois).------------------------------ 

 Às dez horas do dia 25(vinte e cinco) de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte 
e dois) sob a Presidência do Vereador Miguel Fornaciari Alencar 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: Adeir Novaes, 
Alexandre Marques Cordeiro, Caroline Midori da Costa Silva, Davi dos Santos 
Souza, Douglas Serafim Felizardo, Joao Roberto de Jesus da Silva, Josias 
Rocha Medeiros, Leonardo Mendes de Abrantes, Luis Geraldo Simas de 
Azevedo, Oseias Rodrigues Couto, Rodolfo Aguiar de Faria, Thiago Vasconcelos 
Leite Pinheiro, Vanderson de Sant’ana Rodrigues e Vinícius Caetano Corrêa. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a presente 
Sessão em nome de Deus. A seguir foi lida e aprovada a seguinte Ata: Ata do 
dia 20/10/2022. 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: 20/10/2022; PROJETO DE LEI: 
0529/2022 - DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO, INSTITUI A SEMANA 
MUNICIPAL DA SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0539/2022 - JOSIAS ROCHA 
MEDEIROS, DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM CÂMERAS DE VIGILÂNCIAS FIXAS 
NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO; PROJETO DE LEI: 0543/2022 - DOUGLAS 
SERAFIM FELIZARDO, CRIA O PROGRAMA TERCEIRA IDADE EM 
ATIVIDADE, DESTINADO A INCENTIVAR A INSERÇÃO E A MANUTENÇÃO 
DE IDOSOS NO MERCADO DE TRABALHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 
PROJETO DE LEI: 0544/2022 - JOSIAS ROCHA MEDEIROS, DISPÕE SOBRE 
A GESTÃO COMPARTILHADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE 
CABO FRIO, EM EVENTOS PARTICULARES, LOCAIS PÚBLICOS E OU 
PARTICULARES; PROJETO DE LEI: 0545/2022 - THIAGO VASCONCELOS 
LEITE PINHEIRO, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL 
PARA CAPACITAÇÃO DE JOVENS EM EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO E 
HABILIDADES SOCIAIS, DENOMINADO PROCON VAI A ESCOLA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0546/2022 - ALEXANDRE 
MARQUES CORDEIRO, INSTITUI A IMPLEMENTAÇÃO DO TÊNIS DE MESA 
E FUTMESA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE 
DE CABO FRIO COMO MODALIDADES ALTERNATIVAS PARA PRÁTICA DE 
ATIVIDADES FÍSICAS. Terminada a leitura do Expediente, o Senhor Presidente 
franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou a Tribuna como primeiro 
orador inscrito o Vereador Davi Souza, que inicialmente procedeu as saudações 
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de praxe. Em seguida teceu comentários sobre a retomada da linha do ônibus 
no horário das 10, 30 as 22 horas, no Bairro Vila do Sol destacando que estava 
feliz. em virtude de que a empresa Salineira atendera seu pleito. Em aparte, o 
Vereador Alexandre Cordeiro disse, que naquela data as 15,30 estaria fazendo 
uma visita ao Bairro Monte Alegre Dois juntamente com o Secretário de Obras. 
Disse que aquela comunidade sofria com a falta de transporte público no local e 
convidou os Nobres Pares para participarem daquela visita. Retomando ao seu 
discurso, o Vereador Davi Souza reforçou a importância do diálogo, destacando 
que estava empenhado na luta para que houvesse o retorno do Programa 
Somando Forças, que tinha como objetivo conseguir recursos do Governo 
Federal para obras públicas no município. Em aparte, o Vereador Oséias 
Rodrigues Couto disse que, também o Segundo Distrito sofria com a falta de 
transporte público em diversos pontos e que era importante o engajamento dos 
vereadores, no sentido de atender a comunidades como o Chavão, Vila Mimosa 
e Vila Tosano que juntas contavam com cerca de dez mil moradores. Em outro 
aparte, o Vereador Alexandre Cordeiro disse que, os alunos da rede municipal 
somente tinham acesso até o quarto ano, e que os demais andavam longas 
distâncias para terem acesso as escolas adequadas. Disse que, o transporte 
para tais estudantes faria com que houvesse menos evasão escolar nas séries 
do sexto ao nono ano. Também em aparte, o Vereador Adeir Novaes disse que 
a Escola Tosano era a única do Segundo Distrito que oferecia ensino integral e 
que recebia alunos de diversos lugares de Tamoios. Retomando ao seu discurso, 
o Vereador Davi Souza agradeceu os apartes e prosseguindo aduziu ao fato de 
que um ônibus com alunos do bairro Jacaré, que em uma parada no Shopping 
São Gonçalo sofreram racismo nas lojas Americanas. Disse que fatos como 
aqueles eram inadmissíveis e que não cabia mais aquele tipo de crime em pleno 
século vinte e um. Em seguida teceu elogios ao projeto Moeda Itajuru, 
destacando que o programa dava dignidade ao povo menos favorecido e que 
estava feliz pela grande participação da Casa Legislativa para alavancar aquele 
projeto, sobretudo do presidente Miguel Alencar. Disse, que somado ao Auxilio 
Brasil, que era de seiscentos reais, a Moeda Itajuru com duzentos reais, 
configurava em uma grande valia para o cidadão. Também em aparte o Vereador 
Thiago Vasconcelos sugeriu que, o governo agilizasse a utilização da área que 
fora desapropriada para a implantação de novas empresas, o que seria na 
verdade uma fonte geradora de emprego e renda para os cidadãos, com isso, 
não seria necessário paliativos como a Moeda Itjauru. Retomando ao seu 
discurso, o Vereador Davi disse que, fora bem colocada a observação do 
vereador Thiago. Também em aparte, o Vereador Miguel Alencar, disse que 
havia uma grande preocupação em cima da Moeda Itajuru e que o Governo 
deveria começar a pensar em uma forma de manter aquela moeda, mesmo num 
momento de crise. Retomando ao seu discurso, o Vereador Davi disse que, com 
relação a implantação de novas empresas estava em vigência um trâmite 
licitatório que as mesmas deveriam cumprir. Quanto a Moeda Itajuru disse que 
caso houvesse queda dos recursos dos royalties haveria dificuldades até mesmo 
para pagar salários, mas, que havia projetos do atual governo com objetivo de 
dirimir 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, FORAM 
ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA OS 
SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0529, 0539, 0543, 0544, 0545 E 



0546/2022. FORAM A´RPVADOS OS REQUERIMENTOS: 0240, 0241, 0242, 
0243 E 0244/2022 E AS INDICAÇÕES: 0131, 0732, 0747, 0752, 0758, 0759, 
0760, 0761, 0762 E 0763/2022. FOI APROVADO EM 2º VOTAÇÃO PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NOS 
SEGUINTES PROJETOS: PROPOSTA DE EMENDA A LOM: 0002, 0003, 0004 
E 0005/2022. FOI APROVADO PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NOS SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE 
LEI: 0250, 0254, 0256, 0257, 0261, 0262, 0265, 0267, 0269, 0270, 0281, 0283 
E 0284/2022 SENDO A SEGUIR ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS. Terminada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 
franqueou a Tribuna para a Explicação Pessoal. Ocupou a Tribuna em 
Explicação Pessoal o Vereador Vanderson Sant`Anna Rodrigues que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida disse, que estivera muito reflexivo com 
relação ao sistema de Saúde e considerava que deveria haver mais celeridade 
com relação aos exames e consultas médicas. Disse que, com relação aos 
buracos nas vias públicas, o governo deveria não apenas escutar o clamor do 
povo, mas, também executar as obras básicas de forma emergencial. Disse que 
não adiantava as pontes estarem pintadas, a iluminação reparada, quando as 
ruas estavam em estado muito precário. Disse, que nem mesmo os turistas de 
baixa renda queriam frequentar Cabo Frio. Em seguida afirmou, que também o 
ensino público deixava muito a desejar e que os alunos estavam sem nenhum 
preparo para a concorrência com alunos da rede particular, com isso sugeria que 
fosse organizado vestibular social. Agradeceu a atenção de todos, no que 
encerrou sua fala. Após fez uso da Tribuna em Explicação Pessoal, o Vereador 
Leonardo mendes, que inicialmente saudou a todos. Em seguida comentou 
sobre o projeto Gabinete Itinerante, sob o título “Leo em seu bairro”, onde ouvia 
a população de Cabo Frio, destacando que estivera no bairro Foguete e que os 
pedidos foram na maioria relacionados ao estado da estrada que ligava as Dunas 
até o Arraial do Cabo. Disse que havia necessidade de um recuo na pista, e que 
havia apenas três pontos de ônibus do Foguete até o centro de Cabo Frio. Disse 
que havia também diversos pontos onde o sistema de esgoto estava muito 
precário. Reiterou em seguida, que sabia que não cabia ao município, mas, que 
na orla da praia do Foguete com extensão muito grande, somente havia um 
guarda vidas. Disse que todos elogiaram a atuação da COMSERCAF no local, 
bem como o postinho que era de grande valia para todos os moradores. Disse 
que havia reclamação de que os ônibus de turismo se escondiam no local para, 
não pagarem taxas cobradas pelo município de Arraial do Cabo, assim, solicitou 
providencias dos órgãos responsáveis, no sentido de coibir aquele tipo de ação. 
Após disse que o IPTU no local era caríssimo e se equiparava ao da Praia do 
Forte, por isso os moradores consideravam que o dinheiro deveria voltar para o 
Bairro em forma de benfeitorias. Ao final disse, que era muito bom que o 
vereador Rodolfo Aguiar estivesse de volta à Casa, depois de ter sido 
hospitalizado. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Em 
seguida, fez uso da Tribuna o Vereador Rodolfo Aguiar, que inicialmente 
procedeu as saudações de praxe. Em seguida agradeceu as orações de todos 
os familiares, amigos e eleitores, enfatizando que recebera uma graça imensa 
de Deus, por ter tido sua saúde restabelecida após ter sido constatado que suas 
artérias estavam 95% entupidas. Reiterou que, era maravilhoso poder estar vivo 
para dar aquele testemunho de gratidão a Deus. Em seguida disse que, na 
quarta feira as quatorze horas estaria reunido com a Secretária de Educação, 



para discutir a terceirização de alguns setores da Educação e que caso algum 
vereador quisesse acompanha-lo seria muito bem-vindo. Agradeceu a atenção 
de todos e afirmou: “a Deus toda honra e toda a glória”, no que encerrou sua 
fala. Após fez uso da palavra o Vereador Miguel Alencar, que inicialmente disse 
que a Casa Legislativa não tinha nada contra nenhum Secretário do atual 
governo e que a cobrança era com relação a gestão da Secretaria de Obras. 
Disse ainda, que deveria haver discussão também acerca da gestão de turismo, 
visto que no ano em curso haveria apenas três transatlânticos aportando em 
Cabo Frio. Disse em seguida, que com relação ao Plano Diretor, Código de 
Obras, uso e ocupação de solo, haveria audiências públicas, no sentido de que 
a sociedade organizada pudesse discutir a atualização das leis e que como 
presidente da Casa cobraria agilização do governo municipal. Agradeceu a 
atenção de todos, 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. 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. 

 


