
 
 

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

Às dez horas do dia 22(vinte e dois) de dezembro do ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois) sob a Presidência em exercício do Vereador Joao Roberto de Jesus 
da Silva 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, Jean Carlos Corrêa Estevão, 
Joao Roberto de Jesus da Silva, Josias Rocha Medeiros, Luis Geraldo Simas de 
Azevedo, Oseias Rodrigues Couto, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio 
Oliveira, Thiago Vasconcelos Leite Pinheiro e Vinícius Caetano Corrêa. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente em exercício declarou aberta a 
presente Sessão em nome de Deus. A seguir foi lida e aprovada a seguinte Ata: 
Ata do dia 20/12/2022. Cumprido o rito regimental o Senhor Presidente solicitou 
que todos se colocassem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. 
Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o Senhor Presidente franqueou a 
Tribuna para o secretário de Governo, Gilberto Araújo representando o prefeito 
José Bonifácio, que inicialmente procedeu as saudações de praxe. Em seguida 
agradeceu o apoio da Casa Legislativa destacando que o Executivo tentava 
conduzir a gestão do município de melhor forma possível. Após o senhor 
presidente franqueou a Tribuna para a jovem Vitória Letícia, presidente do 
Parlamento Juvenil, que inicialmente saudou a todos. Em seguida disse, que 
aquele seria o último dia do Parlamento Juvenil e agradeceu a Casa Legislativa 
por ter dado continuidade ao projeto e solicitou que a Câmara não deixasse de 
dar prosseguimento aquele grande programa. Disse que enquanto os estudantes 
estavam representados na Câmara pelo Parlamento Juvenil, os vereadores 
eleitos pelo povo representavam a população. Assim, todos deveriam 
compreender a importância de se ocupar uma cadeira na esfera municipal, que 
era uma forma de melhorar o município. Disse que, a experiência serviu para 
engrandecer seu caráter não apenas como vereadora juvenil, mas, como 
membro da sociedade. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. 
A seguir o senhor presidente franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Ocupou 
a Tribuna como primeira oradora inscrita a Vereadora Alexandra Codeço, que 
inicialmente saudou a todos. Em seguida disse que fora gratificante poder contar 
com a companhia dos integrantes do Parlamento Juvenil. Após disse que o ano 
fora difícil, mas, muito gratificante e que a distribuição de absorvente em toda a 
rede escolar consolidava o direito das alunas, que receberiam aquele benefício 
mesmo quando ela não estivesse mais integrando o quadro de vereadores de 
Cabo Frio. Teceu elogios ao prefeito José Bonifácio pela construção da Casa de 
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Passagem no Segundo Distrito para a mulher vítima de violência, destacando 
que era sempre uma lutadora das causas das mulheres. Agradeceu o apoio de 
todos os funcionários da Casa Legislativa e sobretudo a sua assessoria, que a 
atendia diuturnamente. Disse, que a partir de primeiro de janeiro continuaria 
ocupando a cadeira da primeira secretaria, o que agradecia imensamente a 
Deus. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir, ocupou 
a Tribuna o Vereador Vinicius Corrêa, que inicialmente saudou a todos. Após, 
se desculpou com os Nobres Pares e demais funcionários caso porventura 
tivesse cometido algum erro. Agradeceu o apoio de todos, enfatizando que 
apesar de que nem sempre estivessem do mesmo lado, havia compreensão e 
respeito. Continuando disse que a Emenda Impositiva era uma prerrogativa do 
Vereador e que destinara aquele recurso, para a construção de um centro de 
referência para crianças autistas. Desejou boas festas aos parlamentares 
juvenis, agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após o 
Vereador Jean Carlos Corrêa Esteves fez uso da Tribuna e inicialmente 
saudou a todos. Se dirigindo aos parlamentares juvenis agradeceu o empenho 
dos mesmos na produção de projetos, ressaltando que alguns foram 
aproveitados pela Casa Legislativa. Continuando agradeceu o aprendizado que 
tivera com cada vereador da Casa Legislativa. Disse que se entristecia com a 
imprensa, que por vezes esquecia de que os vereadores tinham famílias. 
Agradeciam a Senhora Nazareth Paiva, chefe de gabinete, pelo carinho especial 
por cada vereador. Disse, que chegara em Cabo Frio com cinco anos de idade, 
filho de ambulantes que, apesar de analfabetos deixaram um legado de seis 
filhos todos formados. Disse que, era um empresário de Cabo Frio e que estava 
ocupando o cargo de vereador. Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou 
sua fala. A seguir, fez uso da Tribuna o Vereador Alexandre Marques 
Cordeiros, que inicialmente saudou a todos. Em seguida disse que, a lide 
legislativa era um constante aprendizado e que agradecia a todos os votos que 
obtivera. Disse que representava uma classe que fora sempre esquecida e que 
se sentia orgulhoso por ter encabeçado movimento para implementação de 
parceria entre instituições como a Petrobrás, UENF e Prefeitura que em muito 
beneficiaria a toda a população de Cabo Frio. Agradeceu aos integrantes da área 
da saúde, que apesar de todas as dificuldades atuavam com brilhantismo como 
no caso do acidente com um ônibus, onde o atendimento fora irrepreensível. 
Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. A seguir ocupou a 
Tribuna o Vereador Davi Souza, que inicialmente saudou a todos. Em seguida 
disse que a palavra em destaque do ano de 2022 fora aprendizado e que boa 
parte de seu aprendizado conquistara na Casa Legislativa. Disse que não havia 
unanimidade na democracia e aquele fato era maravilhoso, visto que o respeito 
fazia parte das divergências. Após teceu comentários sobre a moeda Itajuru, 
destacando que não podia deixar de parabenizar a todos os envolvidos naquele 
projeto. Em seguida parabenizou aos integrantes do Parlamento Juvenil, 
destacando que a experiencia seria guardada pela vida toda daqueles jovens. 
Continuando teceu elogios ao atual governo, ressaltando que o ano de 2023 
seria o ano da entrega e seriam realizadas muitas obras em prol do povo. 
Prosseguindo disse que, era um vereador atuante e reportou-se ao caso 
amplamente divulgado por todas as mídias da batalha de Rap ocorrida no Bairro 
Manoel Corrêa, enfatizando que jamais ocorreria situação como aquela em Cabo 
Frio, em virtude de que a Casa travara intensa luta naquela causa, que como 
sempre atuava na defesa do povo de Cabo Frio. Ao final agradeceu a atenção 



de todos, no que encerrou sua fala. Após, fez uso da Tribuna o Vereador 
Douglas Felizardo, que inicialmente saudou a todos. Em seguida, disse que 
estava vereador, mas, que seu coração seria de conselheiro tutelar para todo o 
sempre. Elogiou os integrantes do Parlamento Juvenil, destacando que tais 
jovens construiriam uma cidade melhor. Após elogiou a postura do Presidente 
da Casa Legislativa por ter dado continuidade aquele projeto. Falou sobre a 
importância da criação de políticas públicas para as crianças de Cabo Frio e que 
não podia deixar de defender sempre o Conselho Tutelar, ressaltando que o 
mesmo realizava um árduo e importante trabalho. Agradeceu a atenção de 
todos, no que encerrou sua fala. Após, o senhor presidente interino solicitou que 
a Vereadora Alexandra Codeço ocupasse a cadeira da presidência para que ele 
pudesse fazer uso da Tribuna. À Tribuna, o Vereador João Roberto de Jesus 
da Silva, inicialmente saudou a todos. Em seguida, enumerou os projetos de lei 
propostos por ele, destacando que alguns projetos sofreram veto por parte do 
prefeito e no caso do tombamento da feira do Mercado Sebastião Lan, a Casa 
achou por bem não derrubar o veto. Disse ainda, que o prefeito não realizara as 
Emendas Impositivas relacionadas ao ano de 2022 e que o mesmo teria até o 
dia 31 de dezembro para acatar os preceitos legais, caso contrário no mês de 
fevereiro ele próprio tomaria as medidas cabíveis para a punição do chefe do 
Executivo Municipal. Continuou tecendo críticas ao prefeito, destacando que o 
mesmo vetara projetos importantes e deixara de proceder obras imprescindíveis 
para a população, apesar de haver dinheiro em caixa. Ao final agradeceu aos 
funcionários da Casa, destacando que todos eram merecedores de seu respeito. 
Afirmou que seu mandato estava à disposição do povo de Cabo Frio, no que 
encerrou sua fala. Após, continuando na direção dos trabalhos voltando à 
cadeira da presidência leu texto deixado pelo presidente Miguel Alencar que 
agradecia aos servidores da Casa pela dedicação. Não havendo mais oradores 
inscritos para o uso da Tribuna, o Senhor Presidente em exercício procedeu à 
leitura da mensagem deixada pelo Senhor Presidente Miguel Alencar e após a 
leitura solicitou a execução do Hino de Cabo Frio encerrando a seguir 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. 

 


