
 
 

                         
 
 
Ata da Trigésima Segunda Sessão 
Ordinária do Segundo Período 
Legislativo da Câmara Municipal de 
Cabo Frio, realizada no dia 01(um) de 
dezembro do ano de 2022(dois mil e 
vinte e dois).-------------------------------------- 

 Às dez horas do dia 01(um) de dezembro 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, lexandre 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 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 29/11/2022. 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: 
29/11/2022; ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS, AUTOR: 
VEREADOR LEONARDO MENDES DE ABRANTES - OUTORGADOS: 2º 
SARGENTO ALEXANDRE DE ABREU RODRIGUES E SOLDADO 
STEPHANIE CRISTINA LEMOS DE ANDRADE; ENTREGA DO DIPLOMA DE 
MOÇÃO DE APLAUSOS, AUTORA: VEREADORA CAROLINE MIDORI - 
OUTORGADO: GRUPAMENTO DE RONDA OSTENSIVA MUNICIPAL - 
EQUIPE ROMU; ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE APLAUSOS, 
AUTOR: VEREADOR OSEIAS RODRIGUES COUTO - OUTORGADO: 
SENHOR ALBERTO VAZ; ENTREGA DO DIPLOMA DE MOÇÃO DE 
APLAUSOS, AUTOR: VEREADOR ROBERTO JESUS - OUTORGADA: 
GABRIELLA LACERDA YAMAGUCHI; PROJETO DE LEI: 0442/2022 - JEAN 
CARLOS CORRÊA ESTEVÃO, REGULAMENTA O PROGRAMA DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO SUPERIOR NA ÁREA DE MEDICINA NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 
PROJETO DE LEI: 0578/2022 - DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO, INSTITUI 
E ESTABELECE POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E 
ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL DOS ALUNOS COM EPILEPSIA NA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO 
DE LEI: 0604/2022 - LEONARDO MENDES DE ABRANTES, DISPÕE SOBRE 
A ORGANIZAÇÃO DE CALENDÁRIO ANUAL DE VISITAS DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO 
DE LEI: 0606/2022 - DOUGLAS SERAFIM FELIZARDO, INSTITUI A SEMANA 
MUNDIAL DO BRINCAR NO ÂMBITO DA CIDADE DE CABO FRIO E DISPÕE 
SOBRE A POLÍTICA DE ESTÍMULO AO BRINCAR NA INFÂNCIA; PROJETO 
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DE LEI: 0618/2022 - MAIORIA DOS VEREADORES, DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DO USO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA EM 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO; 
PROJETO DE LEI: 0620/2022 - DAVI DOS SANTOS SOUZA, CRIA O 
SISTEMA MUNICIPAL DE ALERTA DE DESASTRES CLIMÁTICOS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI: 0621/2022 - JOSÉ BONIFÁCIO 
FERREIRA NOVELLINO, DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO 
ADICIONAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, AOS BENEFÍCIÁRIOS DO 
PROGRAMA MOEDA SOCIAL ITAJURU, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 3.286, DE 
1º DE JULHO DE 2021. (MENSAGEM 39/2022). 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 de praxe. Em seguida teceu comentários 
sobre Projeto de Lei de sua autoria, dispondo sobre a instituição de um alerta 
para calamidades públicas em Cabo Frio, destacando que as chuvas assolaram 
diversas cidades nos últimos dias e que sua proposição tinha o objetivo de 
organizar uma comissão com representantes de diversas secretarias, para 
atuarem na prevenção de situações como a que ocorrera. Disse que, a 
população das periferias eram sempre as que mais sofriam. Solicitou apoio dos 
Nobres Pares para aprovação daquele Projeto de Lei. Disse ainda, que era de 
extrema importância que fosse concedido apoio por parte do Poder Público aos 
que tiveram suas casas alagadas e que deveria ser feita uma relação com as 
perdas. Disse ainda, que havia falta de atenção do governo do Estado para com 
Cabo Frio, que apresentava problemas muito parecidos com os municípios 
circunvizinhos. Em aparte, o Vereador Alexandre Cordeiro disse que, uma das 
coisas que não poderiam ser esquecidas era o Programa Somando Forças, 
destacando que o novo Secretário de Obras poderia vir a Casa para fazer 
esclarecimentos sobre aquele tema. Retomando ao seu discurso, o vereador 
Davi Souza disse que, Cabo Frio tinha inúmeras obras que não tiveram 
continuidade, por conta de divergências políticas e que tal fato configurava a 
negligência do Governo do Estado. Disse que tinha duas Moções de Aplausos a 
serem entregues e que esperava que as mesmas fossem entregues na próxima 
semana. Observou, que se emocionara com a Moção concedida pelo Vereador 
Jesus à atleta Gabriela naquela manhã, enfatizando que a homenagem marcaria 
para sempre a vida da menina. Disse que concederia aquela honraria para a 
Defesa Civil e também para a Fiscalização de Obras de Cabo Frio que foram 
exemplo de dedicação e profissionalismo durante o atendimento à população no 
último final de semana que fora caótico. Ao final agradeceu a atenção de todos, 
no que encerrou sua fala. A seguir fez uso da Tribuna o Vereador João Roberto 
de Jesus da Silva, que inicialmente saudou a todos. Em seguida disse que, com 
relação a atleta Gabriela, a mesma era uma grande profissional do esporte e que 
deveria ser olhada com bons olhos por todos. A seguir disse, que sua proposição 
sobre a criação de uma comissão da Casa Legislativa sobre análise e 
saneamento básico de Cabo Frio, tinha o objetivo a elaboração de planejamento 
de obras de pavimentação. Disse que a comissão cobraria tanto ao Governo do 
Estado, como também ao prefeito José Bonifácio, que inclusive afirmara no dia 
31 de março de dois mil e vinte e dois a seguinte frase: “não dá mais para 
esperar”, se referindo a rede separativa de esgoto. Com isso gostaria de acionar 
o chefe do Executivo Municipal, para que fosse esclarecido sobre o que fora feito 
com relação aquele problema. Continuando reportou-se a Audiência Pública 



realizada recentemente na Casa Legislativa para discutir a LOA, destacando que 
não constava na mesma a relação dos funcionários com cargos e funções e que 
os representantes do Executivo afirmaram que no dia seguinte a relação seria 
entregue na Câmara, mas, que até aquela data nada fora entregue. Disse que, 
ao tentar entregar ofício ao órgão responsável, não quiseram receber o 
documento com a alegação de que o oficio deveria ser entregue ao Presidente 
da Casa Legislativa. Disse que a equipe que estivera representando a prefeitura 
reconhecera o erro, tanto que se comprometera a entregar o documento no dia 
seguinte, mas, que até o presente momento nada fora resolvido. Prosseguindo 
disse que com relação à Moeda Itajuru, cerca de duas mil famílias recebiam o 
benefício, mas, que havia mais de trinta mil famílias que necessitavam daquele 
recurso. Disse que parabenizava a iniciativa da Moeda e também do décimo 
terceiro relativo a mesma, mas, que a seu ver também as outras famílias 
deveriam ser contempladas. Em aparte o Vereador Miguel Alencar disse que, 
questionara à Procuradoria da Casa sobre a relação dos nomes de funcionários, 
funções e salários, que deveria estar apenso à LOA e que lhe respondido que 
houvera um erro por parte da prefeitura, com isso ele próprio oficiaria ao 
Executivo para que o oficio da Comissão de Finanças e Orçamento fosse 
respondido. Retomando ao seu discurso, o vereador João Roberto de Jesus da 
Silva reiterou que estavam aprovados a monta de quinhentos mil reais mensais 
para a Moeda Itajuru, mas, que no portal da prefeitura aparecia que apenas 
foram pagos oitocentos mil reais. Disse que, havia disparidade, com isso era 
necessário a apuração daquele caso. Em aparte o Vereador Miguel Alencar 
disse que, com relação a assertiva do orador, com relação a disparidade da 
quantia publicada e a utilizada, entendia que deveria ser aguardada a 
implementação e que o pagamento era feito por bairro. Retomando ao seu 
discurso, o vereador Jesus disse que, deveria haver transparência para que 
todos pudessem saber o quanto estava sendo gasto com a Moeda Itajuru. 
Também em aparte, o Vereador Davi Souza disse que, a Moeda Itajuru era de 
fundamental importância e que o décimo terceiro da Moeda Itajuru seria de 
grande valia e ajudaria a amenizar a crise. Disse que com relação as palavras 
do prefeito sobre não dar mais para esperar, o mesmo fazia menção à rede 
separativa de esgotos e que quem deveria executar aquela obra deveria ser a 
PROLAGOS. Retomando ao seu discurso, o Vereador João Roberto de Jesus 
agradeceu aos apartes e afirmou que, todos eram sabedores de que a rede 
separativa era da alçada da PROLAGOS, mas, que a cobrança deveria ser feita 
através do Executivo Municipal. Em seguida mostrou vídeo onde uma senhora 
afirmava que fora nomeada pelo prefeito para dirigir o Hospital de Tamoios e que 
recebia salário de cinco mil reais sem trabalhar, em virtude de que o hospital 
estava fechado. A senhora afirmara ainda, que todos os dias pedia para trabalhar 
e que não estava satisfeita em estar recebendo salário sem executar nenhuma 
função, e mais, que solicitara ao prefeito que a alocasse em outro setor por causa 
do Tribunal de Contas. Continuando a mesma esclarecera que no momento fazia 
parte do quadro funcional da Secretaria de Saúde, mas, que continuava sem 
trabalhar. Prosseguindo com seu discurso, o Vereador João Jesus enfatizou, que 
aquela senhora deveria pedir para sair, já que tinha consciência de que era 
errado receber salário sem trabalhar. Disse ainda, que os grupos políticos 
estavam sempre como uma vaga onde se recebia salário sem trabalhar. Disse 
que os vereadores foram eleitos pelo povo e deveriam ser a sua voz. Disse que 
o povo da periferia via seus bens descendo pela água abaixo, o que era 



inadmissível. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, 
o senhor presidente solicitou que a Vereadora Alexandra Codeço tomasse 
assento em seu lugar na presidência, para que ele fizesse uso da palavra. À 
Tribuna o Vereador Miguel Alencar  inicialmente saudou a todos. Em seguida 
disse que no dia anterior acontecera o encerramento do Parlamento Juvenil, que 
fora um grande sucesso da Casa Legislativa. Agradeceu o envolvimento da 
equipe técnica e dos vereadores que participaram ativamente daquele projeto. 
Após afirmou que, houvera um concurso de redação organizado pelo Executivo, 
cujo prêmio fora passar um dia com uma autoridade do município e que ele 
próprio recebera uma aluna da rede municipal que passara o dia acompanhando 
os trabalhos do Legislativo e que por aquele motivo, a Secretária de Educação 
elogiara a postura do Legislativo em discurso no encerramento do Parlamento 
Juvenil. Após disse, que o deque da praia do Forte fora cercado para impedir 
que pessoas sofressem possíveis acidentes no local, mas, que conversara com 
o Secretário de Obras, que afirmara que estaria providenciando pelo menos um 
conserto paliativo para que não houvesse problemas durante as festas de 
réveillon. Com relação a área de esportes afirmou que, sempre cobrava ações 
do governo municipal e que o planejamento de entrega dos ginásios esportivos 
de Cabo Frio deveria ser prioridade. Disse ainda, que a pista de skate, do Bairro 
Algodoal deveria ser preservada, no sentido de que fora a primeira pista de skate 
de Cabo Frio, assim deveria ser mantida como um marco daquele esporte. 
Prosseguindo falou sobre a importância de que houvesse atualização do Código 
de Obras e que deveria haver uma audiência pública para discussão do tema. 
Em aparte, o vereador Alexandre Marques Cordeiros disse que fora muito 
importante ter visto a felicidade dos familiares dos parlamentares juvenis, no 
evento de encerramento no dia anterior. Com relação ao esporte em Cabo Frio, 
afirmou que a demanda da Secretaria de Esportes era sempre muito grande e 
ter sido atrelada a Secretaria de Turismo deixava a pasta defasada. Retomando 
ao seu discurso, o Vereador Miguel Alencar disse que, não poderia deixar de 
agradecer aos vereadores que estiveram prestigiando o encerramento do 
Parlamento Juvenil. Em aparte, o Vereador Douglas Felizardo disse que o 
encerramento do Parlamento Juvenil fora um evento maravilhoso e que 
observara o respeito de todos no momento da execução do Hino Nacional. Em 
outro aparte, o Vereador Alexandre Cordeiro parabenizou a senhora Dayane que 
conduzira a locução do evento do encerramento do Parlamento Juvenil. 
Retomando ao seu discurso, o Vereador Miguel Alencar disse que, com relação 
a obra no Posto de Saúde do Bairro Tangará, após a sua reforma seria 
aumentada a equipe para atender também aos moradores do Bairro Parque 
Eldorado III. Disse ainda, que ele, juntamente com os vereadores Alexandre 
Sant`Anna e Rodolfo Aguiar de Faria, destinariam o recurso da Emenda 
Impositiva para a construção de um posto de saúde no Bairro Parque Eldorado 
III. Ao final 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: 0442, 0578, 0604, 0606, 0618 E 
0620/2022. FOI APROVADO O REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 277/2022 AO 
PROJETO DE LEI: 0621/2022. TENDO EM VISTA A APROVAÇÃO DO 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA 277/2022 AS COMISSÕES TÉCNICAS 
EMITIRAM PARACER FAVORÁVEL EM CONJUNTO QUE FOI APROVADO AO 



PROJETO DE LEI: 0621/2022 ESTANDO, PORTANTO APROVADO O 
REFERIDO PROJETO. FORAM APROVADOS OS REQUERIMENTOS: 0275 E 
0276/2022 E AS INDICAÇÕES: 0751, 0755, 0809, 0814, 0821, 0822, 0829, 
0835, 0837, 0838, 0840, 0843, 0844, 0846, 0847 E 0848/2022. FOI APROVADO 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS 
SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0231, 0253, 0255, 0263 E 
0282/2022. SENDO A SEGUIR ENCAMINHADOS PARA A COMISSÃO DE 
REDAÇÃO FINAL. FOI APROVADO PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AOS SEGUINTES VETOS: VETO: 0231, 0233, 
0234, 0235, 0236, 0238, 0239, 0240, 0245, 0246, 0247, 0248 E 0249/2022. 
ESTANDO, PORTANTO, DERRUBADOS OS VETOS. FOI APROVADO 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AOS 
SEGUINTES VETOS: VETO: 0243 E 0250/2022. ESTANDO, PORTANTO, 
MANTIDOS OS VETOS. FOI REJEITADO PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO VETO 0244/2022. ESTANDO, 
PORTANTO, DERRUBADO O VETO. FOI APROVADO PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AOS 
SEGUINTES PROJETOS: PROJETO DE LEI: 0429, 0438, 0459, 0461, 0466, 
0467, 0468, 0469, 0471, 0472, 0474, 0475, 0481, 0483, 0485, 0487, 0489, 0492, 
0493, 0496, 0497, 0498 E 0499/2022 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. 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. 

 


