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Superação de desafios em busca do melhor para a população de Cabo Frio; fim dos 

privilégios de alguns poucos, em detrimento de muitos; igualdade nas relações e nas 

condições de trabalho; tratamento igualitário na rede municipal de saúde; redução da 

dívida pública; reorganização administrativa; pagamento dos salários atrasados; melhoria 

dos serviços públicos, de uma forma em geral. Foram muitos os desafios enfrentados pela 

administração municipal neste curto espaço de tempo desde julho de 2018, até hoje. 

Desafios muito maiores do que a população e nós mesmo poderíamos imaginar. Tínhamos 

a consciência que seriam dias difíceis, mas nem mesmo em nossos pensamentos mais 

pessimistas, poderíamos imaginar que a nossa querida Cabo Frio estivesse passando por 

uma situação de calamidade política e administrativa tão grande. Além de uma situação 

de completa falência institucional e descrença dos cidadãos nos entes políticos, um 

orçamento incompatível com as demandas da população, uma dívida bilionária –na casa 

de R$ 1,5 bilhão, dos quais uma parcela considerável com o Ibascaf e com o próprio 

funcionalismo; além de uma máquina pública incompatível com os desejos e anseios da 

população e dos próprios servidores, tivemos que trabalhar, diuturnamente, para 

desfazer as desconfianças de fornecedores, prestadores de serviço, dos trabalhadores, 

dos empresários da cidade e de investidores, resistentes em trazer recursos e implantar 

suas empresas aqui, a fim de gerar emprego e renda, ainda enfrentamos problemas que 

outras administrações nos deixaram, como o não pagamento de precatórios, responsável 

pelo sequestro de valores das contas da Prefeitura.  

Não bastassem todos esses problemas administrativos, ainda enfrentamos outros, 

de causas naturais, como a mais severa ressaca dos últimos 30 anos, responsável por 

quase devastar um dos nossos mais importantes cartões postais e atrativos turísticos – a 

Praia do Forte, em 2019, reduzindo a faixa de areia a menos da metade, e a Covid-19, em 

2020, que apesar de todos os esforços empreendidos por nós e pelos nossos bravos 

profissionais da Saúde, ceifou vidas de entes e amigos queridos e cujos efeitos ainda estão 

presentes em nossa rotina diária. 

Enfrentamos todos esses desafios, crises e problemas de cabeça erguida e peito 

aberto. Trabalhamos incansavelmente na busca de soluções, visando aumentar a 

arrecadação e reduzir as despesas. Fomos obrigados a tomar medidas severas de 

contenção de despesas, cortando na carne, fazendo uma reforma administrativa que 

reduziu postos de trabalho, mas que também foi responsável por diminuir a quantidade 

de cargos em comissão na administração municipal, já que havia uma quantidade 

incompatível com a realidade do Município. Não fugimos à nossas obrigações! Ampliamos 

a transparência nos processos administrativos, sobretudo no controle das compras e 

contratações, o que deu a Cabo Frio um lugar de destaque no Estado do Rio, em 

transparência, em um levantamento realizado pelo Ministério Público. Pode não parecer 

muito, mas em um município onde empresas participantes de licitação, vereadores e a 
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população em geral não obtinham informações a respeito dos gastos públicos, ser 

apontado como o município mais transparente do Estado é um salto de qualidade.  

Quando assumimos a administração, em julho de 2018, nos deparamos com 

absurdos cometidos pelas administrações anteriores. Uma delas é o relatório de Auditoria 

de Conformidade, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, apontando nada mais, 

nada menos do que 25 irregularidades na gestão de pessoal e da folha de pagamento. 

Situação de servidores com acumulações ilegais, gratificações sem amparo legal, 

servidores que jamais foram encontrados, pessoas nomeadas sem documentação, 

contratos sem justificativa e outras. Todas, absolutamente todas as irregularidades ou 

ilegalidades foram sanadas pela Administração. Um trabalho que levou tempo e gerou 

imenso desgaste, porém, absolutamente necessário para a transparência, a organização 

administrativa, redução da folha de pagamento e adequação legal.  

Muitas vezes os cidadãos não têm conhecimento do que acontece nos bastidores, 

daquilo que ocorre dentro das administrações. Trabalhamos ao longo desses quase dois 

anos à frente do Executivo de Cabo Frio, para colocar as coisas às claras. A organização 

administrativa dos setores foi fundamental para que pudéssemos ter, daqui para frente, 

uma cidade mais organizada. E dentro dessa organização, existem pontos fundamentais, 

que estavam esquecidos, propositalmente, porque os governos que nos antecederam, 

não tiveram coragem ou competência para enfrentar. Finalmente, hoje, Cabo Frio tem 

um Plano de Mobilidade Urbana, obrigação que vinha se arrastando há quase seis anos. 

Com o plano aprovado na Câmara Municipal, conseguimos R$ 18 milhões em 

investimentos com o governo federal, que serão aplicados na melhoria do setor de 

trânsito e transportes.  

Ao longo da campanha eleitoral de 2016 e na campanha da eleição suplementar de 

2018, tivemos a responsabilidade de apresentar um PROGRAMA DE GOVERNO 

responsável, sem propostas mirabolantes, que jamais poderiam sair do papel. Promessas 

como a construção de túneis, teleféricos, milhares de casas populares ou de geração de 

centenas de milhares de empregos feitas por políticos sem credibilidade ficaram para trás. 

Trabalhamos, em  ambas eleições sobre aquilo que tínhamos consciência, o que seria 

possível realizar. Propusemos pouco, mas dentro desse pouco, realizamos muito, porque 

trabalhamos em torno, primeiro do que era necessário, em seguida, do que era possível. 

Defendemos, tanto nas duas campanhas, como ao longo de nosso governo, que os planos 

precisam ser verdadeiros, realistas, dentro de uma perspectiva financeira real, 

priorizando as necessidades básicas na saúde, educação e na área social. Se um 

governante não é capaz de fazer o básico, que dirá realizar o extraordinário. 

Na esteira dos desafios, tivemos que enfrentar muitos em nível local. Mas não 

podemos esquecer dos desafios estaduais e nacionais. A crise do petróleo que levou à 

redução severa nos repasses, um Estado quebrado, que em muito pouco auxiliou nosso 

município, potencializaram a crise com a qual tivemos que lidar. Um País em recessão, 
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uma crise sem precedentes no setor do petróleo, reduziu substancialmente os repasses 

dos royalties, que ao longo de mais de 22 anos, jorraram em profusão, alimentando o 

orçamento municipal com recursos vultosos. Segundo estudos da Fundação Getúlio 

Vargas, Cabo Frio teria recebido, entre 1992 e 2015, mais de R$ 17 bilhões, em valores 

atualizados. Hoje, isso representaria algo em torno de R$ 739 milhões anuais, dinheiro 

suficiente para fomentar a economia e preparar Cabo Frio para os tempos difíceis. Porém, 

não foi isso que aconteceu. O dinheiro que jorrou dos barris de petróleo para os cofres 

municipais, simplesmente foi pelo ralo. E não por causa da crise, mas da 

irresponsabilidade e incompetência dos gestores, cuja preocupação maior foi construir 

uma falsa figura de administradores. Com dinheiro é fácil! 

Quando nos propusemos a enfrentar o desafio de administrar Cabo Frio, 

colocando o nosso nome e de nossa família em jogo, deixamos bem claro que não 

sabíamos o tamanho do desafio que teríamos pela frente, porque não havia informações 

suficientes. Estimamos uma dívida de R$ 250 milhões em folhas salariais, com 

fornecedores e prestadores de serviço em situação precária e duvidosa, após vários 

escândalos divulgados pelos meios de comunicação, inclusive com prisões efetuadas, face 

às gestões desastrosas que se apossaram de Cabo Frio. Ao realizarmos o levantamento da 

dívida, encontramos um valor seis vezes superior ao estimado. Não há gestor responsável, 

que em meio ao caos, à uma crise sem precedentes, consiga resolver tantos problemas 

em período tão curto.  

Sempre dissemos que havia verdades que precisavam ser ditas, como as 

promessas jamais cumpridas e o descompromisso com as finanças municipais. Onde está 

o Centro de Convenções de Cabo Frio, que ao longo dos últimos 20 anos, foi uma das 

principais promessas de todos os candidatos a prefeito? A ausência de planejamento 

estratégico e de interesse em construir um futuro para nossos jovens, com respeito aos 

cidadãos, atenção aos idosos, objetividade na geração de emprego e renda, carinho com 

a cidade, foi aliada dos incompetentes e mentirosos, que produziram um rol imenso de 

descalabros administrativos. 

Foi difícil, foi muito difícil adotar as medidas que adotamos. Teria sido mais fácil 

escolher o caminho daqueles que nos antecederam, fazendo a politicagem, a mola mestra 

do nosso programa de governo. Ao contrário disso, fizemos o mais difícil e possivelmente 

o menos “simpático” aos olhos de muitos. Entretanto, eu como médico da rede municipal, 

como pai, marido, como homem e como cidadão, nascido e criado em Cabo Frio, não 

poderia fazer de outra forma. O caminho escolhido, de uma gestão responsável, pode ter 

sido o mais difícil, mas tenho a consciência tranquila de que fizemos aquilo que nos 

propusemos e que fizemos aquilo que era necessário.  

Hoje, aproximadamente dois anos após assumirmos a Prefeitura de Cabo Frio, 

temos a consciência que não foi possível, ainda, realizar todos os sonhos e atender a todas 

às necessidades da população. Ainda precisamos corrigir rumos, replanejar, reconstruir, 
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dar continuidade em um programa de austeridade administrativa, de gestão transparente 

– o que é uma obrigação, de frequente verificação das nossas metas e proposições, mas 

essencialmente, de muito empenho a fim de construirmos uma sociedade mais justa e 

igualitária, voltada para o cidadão, pautada pela verdade e edificada sobre pilares sólidos, 

que visem o bem coletivo e não o ganho político e pessoal de quem quer que seja. 

Assim como fizemos em 2016 e em 2018, nossa proposta é por uma mudança 

verdadeira. Cabo Frio precisa dar continuidade a esse processo, prosseguindo com o 

planejamento construído de forma coletiva e participativa, a partir da nossa vivência e 

da  vivência de diversos outros companheiros no setor público. Retornar aos modelos 

fracassados de governos anteriores é retroceder não apenas no tempo, mas jogar fora 

todo o nosso esforço, é desvalorizar as nossas raízes, é desprezar aquilo que somos, como 

cidadãos e contribuintes, que almejam uma Cabo Frio verdadeiramente melhor para 

todos e não apenas para os apaniguados políticos que infestaram a nossa cidade, 

corromperam as nossas instituições e tornaram o nosso povo refém. 

O Programa de Governo que estamos propondo abarca a manutenção das 

medidas d7e austeridade administrativa e financeira, porém contempla, em outra ponta, 

aquilo que é o anseio do nosso povo mais sofrido, dos empresários, dos jovens, dos 

estudantes, dos idosos, dos homens e das mulheres, dos servidores. Além de trabalhar e 

trabalhar muito nesses dois anos anos à frente da Prefeitura, nos preocupamos em ouvir 

as pessoas e falar abertamente e com muita sinceridade a respeito de todas as 

dificuldades. Enfrentamos muita resistência, porque não dispensamos recursos públicos 

naquilo que não era essencial, não compramos apoio, não negligenciamos em nome de 

facilidades, não nos curvamos diante dos poderosos, não vacilamos quanto à legalidade, 

não hesitamos, quando foi preciso tomar medidas austeras e impactantes, mesmo que 

elas levassem pelo caminho mais difícil. 

Daremos prosseguimento, com afinco, no trabalho de dotar Cabo Frio de mais e 

melhores oportunidades para todos, com atenção especial aos grupos mais vulneráveis, 

porém, permaneceremos no caminho de fazer isso com responsabilidade e muita 

seriedade. Não podemos titubear, não podemos nos afastar nos propósitos de promover 

desenvolvimento econômico e justiça social, transparência na administração pública, 

oportunidade para os nossos jovens, capacitação para os nossos servidores. Temos 

certeza que ao assumirmos um novo período de gestão, com quatro anos – e não 

assumindo um mandato pela metade, poderemos fazer muito mais, porque o mais já 

difícil foi feito. Rompemos com o modelo administrativo do empreguismo, da politicagem, 

do toma-lá-dá-cá. Assumimos e enfrentamos o desafio, de colocar Cabo Frio e o seu povo 

em primeiro lugar.  

Por esses e outros motivos, nós apresentamos propostas. Saímos da baixaria, das 

agressões gratuitas, do ingtrigas de esquina, do favorecimento individual. Nossa visão é 

macro, voltada para toda a população e não para uns poucos favorecidos. Queremos 
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melhor atendimento na Saúde, sim, melhores escolas, ruas pavimentadas, sinais 

funcionando, um melhor transporte coletivo, que atenda ao povo de Tamoios, do Jacaré, 

do Jardim Esperança, de Porto do Carro, do Peró, mas essencialmente faremos isso com 

respeito aos cidadãos, ao dinheiro público e em estrito respeito à legislação, como temos 

feito desde que assumimos o nosso mandato. E assim, somente dessa forma, será possível 

construir uma CABO FRIO PARA OS CABOFRIENSES. 

Todos sabem o tamanho da crise que atingiu os municípios produtores de petróleo 

e especialmente Cabo Frio, nos últimos anos. Os repasses dos royalties – principal 

componente do orçamento municipal, despencaram de forma a produzir danos 

incontáveis à Cidade. Entretanto, se Cabo Frio tivesse sido administrada com olhos para 

o futuro, esses recursos, que são finitos e dependem de oscilações dos mercados nacional 

e internacional, teriam sido utilizados para gerar emprego e renda, garantir o futuro e dias 

menos conturbados. 

Ao longo de mais de 20 anos, gastou-se de maneira irresponsável os recursos 

municipais, em nome de projetos pessoais de poder. Não se pensou no povo, não se 

pensou em Cabo Frio, não se pensou no futuro. Não planejaram Cabo Frio para que ela 

pudesse ser a “ilha de excelência” que os bilhões de dólares recebidos deveriam ter 

construído. Para a nossa Cabo Frio, o legado dos royalties, em vez de ser riqueza, 

prosperidade, desenvolvimento econômico e justiça social é o oposto disso.  

Temos lutado muito para romper com o modelo viciado de uma “política” 

inconsequente. E precisamos dar continuidade, para não corrermos o risco de que a nossa 

querida Cabo Frio retorne aos dias sombrios, de gastos inconsequentes, de uma política 

que amordaça, de coisas tratadas por baixo dos panos, é preciso perseverar. Avançamos 

no sentido de transformações importantes, mas sabemos que ainda é preciso fazer mais, 

porém com a visão de austeridade e sobretudo, pensando no cidadão, no trabalhador que 

está desempregado, no cabofriense sem oportunidade, no empresário que investe e gera 

riqueza e empregos, no médico e nos profissionais que trabalham nos hospitais ou nos 

postos de saúde, nos professores que se dedicam à formação de nossos filhos, nos 

servidores que atuam em cada Secretaria. 

É por isso que convidamos cada cidadão de Cabo Frio a se engajar nessa 

campanha. A refletir sobre os destinos que se quer para a nossa Cidade, a avaliar se os 

projetos que estão postos são projetos prioritários para Cabo Frio, ou para eles próprios 

e os poderosos que os acompanham e que durante décadas dominaram a nossa 

população à base, literalmente, da política do “pão e circo”. 

O que é que você quer para Cabo Frio? O retorno da política arcaica, de acordos 

politiqueiros, ou um projeto de futuro para você e para a sua Cidade?  As opções estão 

postas. 
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Assim como apresentamos um projeto realista para Cabo Frio na eleição 

suplmentar de 2018, nossa proposta visa um planejamento consequente para os 

próximos quatro anos, baseado nos pilares da austeridade, da sustentabilidade, da 

eficiência, da eficácia e da transparência.  

Entendemos que a toda a população deva ser envolvida nessa nova estapa que 

Cabo Frio inicia, desta forma, iremos contruir juntos, durante a campanha, um conjunto 

de propostas para tornar Cabo Frio a cidade que a população deseja, pois acreditamos na 

participação popular e assim pretendemos continuar as mudanças que Cabo Frio tanto 

necessita. 
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