
MUNICÍPIO DE ITABORAI
PODER LEGISLATIVO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 DE JUNHO DE 2017.

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de 2017, às 11 horas, presidida pelo
Vereador Sandro Construforte secretariado pelos Vereadores Elber Corrêa e
Rogério Filgueiras, 1° e 2° secretários respectivamente, rcuniu-se ordinariamente a
Câmara Municipal de Itaboraí. Feita a chamada, constatou-se a presença dos
Vereadores: Agnaldo Couíinho, Elber Corrêa, Paulo Ney, Renato Garcia,
Severino Santos Silva "Bil", Roberto Costa, Edinho, Joana Lage, Paulo César,
Rogério Filgueiras, Sandro Construforte, Marcelo Lopes, Marcos Araújo e
Enéas. E constatou-se a ausência do Vereador: Paulo Alves. Havendo número legal
foi declarada aberta a Sessão. Após, foi feita a leitura de versículos da Bíblia,
Oração do Pai Nosso e da Constituição da República. Passou-se ao 1° Expediente:
Vereador Agnaldo Coutinho - Cumprimenta todos os presentes. Di/ que soube
ique todos os camelos da cidade seriam retirados de seus lugares e, em virtude disto,
[procurou o Secretário Municipal , Roberto Lucero, a fim de buscar maiores
iesclarecimentos. Alega nào tê-lo encontrado. Diz que foi atendido por uma fiscal, ao
'seu ver despreparada, a qual alegava que todos os camelos deveriam ser removidos
ipois assim queriam os vereadores. Fala que não entendeu a colocação daquela
iservidora. Fala que não vê mais o Secretário Roberto com bons olhos. Di/ que o
Secretário em questão lhe disse que as retiradas dos camelos serviriam apenas para
melhor organizar o setor. Fala que conversou com o Presidente da Associação dos
Camelos, Sr. Carlos Lopes, o qual também teria dito que a finalidade das remoções
seria de organizar os trabalhos. Diz que, se fosse para fins de organização dos
trabalhos, que aí sim, estaria do lado Secretário, desde que tal organização fosse
feita com os devidos cuidados. Alega que teve conhecimento de que os camelos
estavam sendo maltratados e, cm contato com o Secretário em busca de
esclarecimentos, fora informado de que os autónomos não tlcariam mais na Avenida
22 de Maio. Narra que, segundo soube, o Sr. Samuel, ocupante de longa data de um
espaço como autónomo naquela via, fora acusado pelo Secretário de ser o culpado
pela onda de instalações dos autónomos. Fala que o Município, a exemplo do Estado

[c do País, atravessa grave crise financeira e que as atividades desempenhadas pelos
jcamelôs sào os meios que possuem para garantir seu sustento. Que impedir a
'ati\e dos autónomos é uma covardia, já que, ele mesmo, foi um dia camelo c
!sabe das dificuldades que estas pessoas atravessam. Diz que a Câmara como um



(todo esta ao lado dos trabalhadores. Quer encontrar um modo de viabilizar a
/recuperação dos materiais dos trabalhadores que foram tomados dos mesmos. Diz
'ler sido informado de que um empresário montaria um espaço para alocar os
icamelôs, cobrando destes cerca de R$ 300,00 mensais de cada um. Diz que discorda
Ide tal alternativa, sendo necessário providenciar um camelódromo bem localizado e
em condições de abrigar os trabalhadores. Vereador Élber Corrêa pede aparte -
parabeni/a o vereador Agnaldo pela fala e diz que irá comprar a briga dos
(trabalhadores, propondo uma reunião dos vereadores com o Secretário. Diz que, em
!um momento de crise como este, não é possível se tirar o trabalho das pessoas. Que
jtirar do dia para a noite seus locais de trabalho revela-se injusto. Reforça a ideia de
uma reunião dos vereadores com o Secretário em questão. Vereador Agnaldo
Coutinho - sugere que a reunião contemple também o Prefeito, o qual já teria se
manifestado em favor de organizar os trabalhos dos camelos, sem tirar a ocupação
ide ninguém. Vereador Rogério Filgueiras — apenas para fins de esclarecimentos,
jd iz que conversou com o Prefeito acerca do camelódromo e que este lhe disse que
faltavam cerca de R$ 2.000.000,00 para terminar as obras do espaço e que por tal

'motivo, seria impossível, cm um primeiro momento, transferir os camelos para
[aquele espaço de imediato. Vereador Marcelo Lopes pede aparte - Narra que foi
'dito que os camelos presentes tiveram seus materiais levados pelos agentes
municipais sem as formalidades devidas. Sugere então que seja lavrado um Registro
de Ocorrência que caracterize Abuso de Autoridade, ou mesmo roubo, para que os
agentes em questão informem onde estão e em que condições estão sendo mantidos
os materiais apreendidos. Presidente Sandro Construforte - Pede a palavra para
dizer que está ao lado dos trabalhadores, assim como toda a Casa. Diz que a culpa
pelo episódio não é do Prefeito. Alega que a Secretaria em questão está sob a
responsabilidade do Vice-Prefeito e, por conta disto, talvez o Prefeito sequer tenha
ciência do ocorrido. Diz que os vereadores se reunirão com o Prefeito tendo em
visla que a conduta do Vice-Prefeilo, assim como dos seus Secretários, não foi a
mais correia com os trabalhadores. Vereadora Joana Lage - Cumprimenta os
presentes. Diz que agradece a presença de todos e pede que, sempre que possível,
compareçam à Casa. Parabeniza o Vereador Agnaldo por sua colocação, deixando
clara sua posição de apoio aos trabalhadores. Diz que deverá ser adotado um plano
"B" para alocar de modo digno e correto os camelos. Destaca lambem a presença do
grupo de Capelães de Itaboraí, lembrando que foi comemorado, no dia anterior, o
Dia do Capelão, Evangélico, Civil e Militar no Município de Itaboraí, cuja Lei é de
sua autoria. Agradece aos trabalhos dos mesmos que são executados nas escolas.
Reforça a importância e relevância dos serviços preslados por esles profissionais, os
quais lêm sido objeto de elogios. Destaca alguns dos serviços execulados:
alendimenlo e acompanhamento individual; acompanhamento dos alunos cm suas
casas; apoio e resgate de alunos que evadem da escola; acompanhamento das
jcrianças que se encontram no Conselho Tutelar, auxiliando em seus resgates;
•participação e cobertura nas atividades escolares; apoio na sala de mídia; apoio e



(recepção dos alunos na entrada e saída das escolas; apoio na apuração de furtos,
'dentre outras atividades. Reforça o fato de tratar-se de uma atividade não
remunerada e que vem sendo executada em três escolas que apresentam alta taxa de
indisciplina, gerando resultados animadores. Diz que, no momento oportuno,
apresentará relatório oriundo das diretoras das escolas em questão avaliando os
trabalhos desempenhados pelos mesmos. Termina, novamente, parabenizando-os
pelos seus trabalhos. Diz, ainda, que apresentará indicação visando à criação, no
Centro da Cidade, de um Centro de Visitaçâo que desperte o interesse para o
Turismo. Diz que diversas cidades possuem uma estrutura desta natureza e que a
criação de um será de grande valia, apresentando os pontos turísticos da
municipalidade, gerando um custo pequeno para sua implementação. Diz que o
eldorado do Comperj não irá retornar, mas que a concessão do Gasoduto irá
movimentar a economia local, o que irá impactar o turismo de negócios na cidade,
fato este que justifica a criação do espaço proposto. Vereador Edinho -
Cumprimenta todos os presentes. Diz que algumas pessoas presentes não irão
entender alguns pontos de seu pronunciamento, mas que queria fazer um comentário
antes. Diz que, a bem da verdade, veio preparado para falar de um assunto, mas que,
novamente, foi surpreendido e que terá por isto que deixar para falar o que tinha em
mente na próxima sessão. Pergunta quem não teve um amigo o qual sempre brincou,
"sacaneou", mas que na hora em que é o alvo da brincadeira, se ofende. Por tal
motivo, diz que quem não sabe brincar não pode brincar. Diz que quem estava
presente entenderá o recado. Diz que é muito triste como filho desta cidade ouvir
um discurso igual ao do Vereador Agnaldo, mas que faz uma ressalva: acha que a
culpa do que foi exposto é do Prefeito sim, que não se deve ir à Secretário. Pergunta
'quem se lembra de um de seus primeiros discursos em que dizia que o Vice-Prefeito
ié alienígena. Diz que quem o colocou na política, abaixo de Deus e da família,
libram os próprios políticos, pois quando se formou advogado aos 22 anos não teve
1 oportunidade nesta cidade. Diz que seu primeiro emprego foi obtido em Itaguaí,
depois foi para Angra e, hoje, está em Itaboraí. A política, sempre diz, é uma
(oportunidade para plantar uma sementinha do bem, e vem pessoas alienígenas, de
loutro município, talvez ate de outro estado, para fazer o que está fazendo aqui. Hoje
'os senhores não podem sair às ruas, os filhos dos senhores também não podem sob o
Irisco de serem assaltados. Mas como se quer coibir a criminalidade fazendo o que
lestão fazendo com os camelos? Será que não é um trabalho digno? Será que ele está
'fazendo isso porque vem de fora? Ele quer montar o curral eleitoral dele? Não dá
'para admitir. Acha que é culpa do Prefeito, sim. Diz que o moralismo de goela dele
j tem que parar, que ele está sendo covarde, pois o Prefeito é ele então que vá e tire o
.Secretário. Pergunta quantos vereadores já foram desrespeitados por secretários.
Fala que, nesta data mesmo, entrou em contato com o Secretário Jorginho em busca
de acesso ao contrato de transporte universitário, pois as denúncias estão aí, a todo
vapor nas redes sociais. Diz que ele ficou de lhe retornar e que não retornou,
portanto, pergunta por que há Secretário? Indaga sejaão^-há no município pessoas



capacitadas para assumirem as Secretarias. Diz que viu no Facebook que o Vereador
Roberto Costa será o novo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Se for
verdade ou não, não sabe, mas que gostou, embora saiba que se trata de uma
manobra para colocar um homem de confiança do Prefeito, Kaito, mas que gostou.
Diz que tem certeza de que não iria acontecer o que está acontecendo neste
momento. Então, pede, clama, apela aos vereadores para não procurar os secretários,
sem desmerecê-los, mas, se faltam com o respeito com a população, também não
merecem o respeito dos parlamentares. Diz que tem empresa na cidade c que ele
[acabará fechando diversos comércios. Que onde ele pretende retirar alguns
i trabalhadores, a Rede Economia está quase invadindo a 22 de Maio. Quem
frequenta à noite a Praça sabe que o Charles Bar bota mesas e cadeiras no meio da
rua. E o que falou na semana passada: quem pode o mais, pode o menos. Se os
comércios, que têm condições financeiras de arcar com todas as suas obrigações,
todos os seus tributos, eles andam de forma irregular, como pode o Secretário, de
nome Roberto, cometer esse abuso que vem cometendo na cidade cm face dos
camelos. Diz que o trabalho dos camelos é digno e que se coloca à disposição dos
mesmos, assim como dos vereadores, em busca de respeito aos trabalhadores, pois
não se trata de favor. Disse que, se quiserem, no dia seguinte estará lá com eles e
que, em caso de prisão, irá preso com eles, pois se for preso o será por causa de algo
legal. Vereador Enéas - Cumprimenta todos os presentes. Pediu que procurassem o
Secretário em seu nome e que ficou surpreso com a resposta. Diz que apresentou
acerca de dois meses um requerimento solicitando a organização dos camelos em
Manilha, fruto de uma reunião com os próprios trabalhadores, onde procurou saber a
melhor forma de ocupação para os mesmos. Diz que o projeto encontra-se certo.
Alega que antes de qualquer medida de apreensão de mercadorias ou remoção dos
trabalhadores, que deveria haver uma reunião com os autónomos a fim de orientá-
los e buscando alocá-los da melhor maneira possível. Afirma que a retirada dos
trabalhadores em um cenário de crise como este se revela absurdo. Diz que os
(trabalhadores podem contar com ele e que hoje mesmo deveriam buscar suas
;mercadorias e votar às ruas, estando ao dispor para acompanhá-los. Coloca em
pauta, ainda, a questão de uma creche no Apoio e um posto de saúde no mesmo
bairro. Diz que o espaço que abrigava uma escola passou a receber um posto de
saúde e, cm sentido contrário, pegaram um espaço reduzido e instalaram uma
escola. Diz ter feito um requerimento, pois entende que há um espaço considerável
capaz de abrigar uma creche onde se encontra parte do posto de saúde, haja vista i
que a ocupação do espaço deve se dar de modo apropriado, evitando-se gastos
absurdos com aluguéis dos locais em questão. Vereador Agnaldo Coutinho pede
aparte - De forma a posicionar o Vereador Edinho, diz ter recebido do Prefeito a
garantia de que os camelos não seriam retirados de seus locais, por isso acha que ele
não sabe dos fatos ocorridos. Ademais, diz que a Secretaria em questão, sim,
encontra-se subordinada ao Vice-Prefeito. Vereador Roberto Costa -
Cumprimenta todos os presentes. Diz que sua família tem histórico de camelos e
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que por isso é solidário aos ambulantes, até mesmo por conhecer todas as
dificuldades que os envolvem. Diz que se devem buscar alternativas de modo a
garantir à população local maior acesso aos locais disponíveis para o trabalho de
camelo, bem como apoio técnico como manuseio e guarda de alimentos, dentre
outros tópicos. Diz que a acomodação do camelódromo deve ser bem pensada, de
modo a não alocar os trabalhadores cm áreas distanciadas do grande público. Dá
como exemplo a busca de informações sobre a possibilidade, ou nào, de se liberar o
jespaço localizado no Centro da Cidade a fim de que os autónomos possam, mesmo
ique por conta própria, terminar os detalhes ainda pendentes para que possam se
iaeomodar e dar andamento aos seus trabalhos. O parlamentar reforça seu discurso
lantcrior acerca da omissão da empresa Autopista Fluminense, no que tange a
presença de um bolsão d'água na pista lateral direita, sentido Niterói, na altura da
Vacaria do Sul, na BR 101. Narra a ocorrência de diversos acidentes na localidade,
frutos da inércia da empresa. Reforça que, quando é realizada a concessão de uma
via, a intenção do Poder Público é de melhorar a qualidade do serviço para os
usuários, buscando, ainda, evitar acidentes e proteger a vida. Relembra, ainda, que a
'pavimentação da pista foi feita sem o devido cuidado, pois, quando da ocorrência de
chuva, boa parte da água que a atinge acaba escoando e inundando os bairros mais
próximos, afetando a população de tais localidades. Presidente Sandro
Construforte - Di/ que procurou pelo Secretário de Obras da cidade pedindo que
fosse reali/ado o patrolamento no retorno em baixo do viaduto, na altura da empresa
Cristal. Na ocasião, foi informado de que aquela área pertence à Autopista
Fluminense e que portanto não poderia realizar qualquer intervenção. Indaga o
vereador porque, então, a própria empresa não realiza a pavimentação no local.
Vereador Roberto Costa - Diz que isso não será feito porque não é do interesse da
empresa. Ao final, pede, novamente, que a população atente ao sobrenome do
diretor da empresa cm questão, pois entende que o mesmo não possui condições de
estar sentado naquela cadeira. Acrescenta que irá pedir esclarecimentos à Polícia
Rodoviária Federal quanto às devidas responsabilizações em caso de acidentes. Por
fim, pede aos demais vereadores c ao Presidente compreensão por extrapolar de seu
tempo. Aborda ter recebido uma denúncia de uma pessoa de outro município quanto
ao conteúdo de um livro - Hnquanto o Sono Não Vem - veiculado na rede pública
de ensino, fornecido pelo Ministério da F.ducação, cujo conteúdo é incompatível
face a faixa etária a que se destina (alunos do primeiro, segundo e terceiro anos do
ensino fundamental, de sete a oito anos), pois aborda o incesto. Parabeniza o
Secretário de Educação, bem como ao Prefeito, pela responsabilidade de ambos por
impedirem a circulação dos exemplares na rede municipal de ensino. Passou-se ao
2" Expediente: Feita a leitura da ata da sessão anterior e não havendo quem
quisesse discuti-la, foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao Resumo do
Expediente: Projeto de Resolução n.° 0405/2017 - Mesa Diretora - Dispõe sobre
Kmenda ao Regimento Interno. Comunieado n." 0409/2017 - Aler j - Assembleia
Legislativa do Hstado do Rio de Janeiro - A Assembleia Legislativa do Estado do
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Rio de Janeiro Convoca na forma regimental os Senhores Deputados Bruno Dauaire
- Vice Presidente, André Ceciliano - Relator, Jorge Eelipe Neto e Iranildo Campos,
membros efetivos e Zeidan, membro suplente da Comissão Especial para discutir e
jconstruir a interlocução sobre as questões e demandas relativas a linha de
Saracuruna a Gramacho e a baldeação que o governo do Estado do Rio de Janeiro

^pretende implementar na Estação Gramacho, para a 6a reunião ordinária a realizar-se
no dia 24 de Junho de 2017, às 10:00 horas, na Câmara Municipal de Magé,
locali/ada na Rua Salha, l 14 - Vila Vitória - Magé - Rio de Janeiro, com a seguinte
ordem do dia: l - Recuperação, melhorias e investimentos no sistema de trens de
passageiros metropolitanos e regionais do Rio de Janeiro. 2 - Discussão sobre o
projeto de lei 1252/2012, sobre a recuperação da malha ferroviária de passageiros
para fins turísticos no Estado do Rio de Janeiro. 3 - Implantação das barcas de
passageiros pela nova empresa concessionária que operará o sistema aquaviário da
Baia de Guanabara, a saber: Praça XV, Niterói, São Gonçalo, Galeão, Duque de
Caxias e guia de Pacobaiba (Mauá-Magé) - Deputado Zito - Presidente. Passou-se a
Apresentação de Proposições: Indicação n." 0395/2017 - Vereadora Joana Lagc -
Indica que encaminhe à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos que seja

Ircalizado um trabalho de iniraestrutura c pavimentação na Rua Inês Garcia, no
Bairro Aldeia Velha, altura do KM 22 da RJ 104 - Manilha, 7° Distrito de Itaboraí.
Indicação n.° 0407/2017 - Vereadores Marcos Araújo e Elber Corrêa - Indica, após
ouvido o douto Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal - Sadinoel - para que
sejam feitas obras de saneamento e pavimentação das Ruas 02, 07, 11 e 12 do Bairro
Engenho Velho II, 1° Distrito deste Município. Indicação n.° 0410/2017 - Vereador
Agnaldo Coutinho - Indica, após ouvido o douto Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito
Municipal - Sadinoel - para que seja feito o patrolamento do Bairro Chie, em Venda
das Pedras e o saneamento das Ruas Chieo Mendes e Fandango no Bairro Itaville.
Indicação n." 0411/2017 - Vereador Agnaldo Coutinho - Indica, após ouvido o
douto Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal - Sadinoel - para que seja
saneado a Rua José Caetano, Bairro Três Pontes. Indicação n.° 0412/2017 -
Vereador Agnaldo Coutinho - Indica, após ouvido o douto Plenário, ao Exmo.
'Senhor Prefeito Municipal - Sadinoel, que seja reparado todo saneamento da Rua
J 0 1 , rua principal do bairro Engenho Velho. Indicação n.(> 0391/2017 - Vereadora
Joana Lage - Indica que encaminhe à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e
Turismo, solicitação para que seja criado no Centro da Cidade um espaço de
visitaçâo, que desperte o interesse pelo turismo em nosso Município. Indicação n.°
0406/2017 - Vereadores Marcos Araújo e Elber Corrêa - Indica, após ouvido o
idouto Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal - SADINOEL - para que sejam
feitas obras de saneamento e pavimentação das Ruas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09
do Bairro Engenho Velho I, 1° Distrito. Indicação n.° 0416/2017 - Vereador Hdinho
- Requer ao Excelentíssimo Senhor Presidente, o seguinte: Solicita a cópia da ata da
Sessão Ordinária (com transcrição completa de toda a sessão - na íntegra), bem
como, a gravação em vídeo e áudios, referente a sessão realizada nesta Casa de Leis



na última terça-feira (dia 20/06/2017). Indicação n." 0413/2017 - Vereador Enéas -
Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Sadinoel, para que determine a Secretaria
Municipal de Educação, o envio a este Vereador, cópia integral do processo que
originou o contrato de locação com valores atualizados da Cemei Jovita dos Santos
Mesquita. Indicação n." 0414/2017 - Vereador Enéas - Requer ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Sadinoel, para que determine a Secretaria Municipal de Saúde, o
envio a este Vereador, cópias integrais dos processos que originaram os contratos de
locação com valores atualizados dos Postos de Saúde das Ruas 03 e l l no Apoio II.
Indicação n.° 0415/2017 - Vereador Enéas - Requer ao Excelentíssimo Senhor
Preíeito Sadinoel, para que determine a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, o envio a este Vereador, cópia integral do processo que originou o contrato
de locação com valores atualizados do CRAS do Apoio. Moção de Pesar n."
0399/2017 - Vereadora Joana Lage - Moção de Pesar aos Familiares do Pastor José
Ferreira da Silva. Passou-se a Ordem do Dia: Em discussão e Votação Única:
Indicação n.° 0392/2017 - Marcos Araújo - Indica que determine as providencias

ínecessárias para que sejam retomadas as obras, com o máximo de urgência, da
creche que esta sendo construída no bairro João Caetano - 3° Distrito - Itambi. Em
Discussão e Votação Única, não havendo quem quisesse discutir, em Votação,
sendo aprovado por unanimidade em Discussão e Votação Única. Indicação n."
0393/2017 - Marcos Araújo - Indica que determine as providencias necessárias para
que sejam retomadas as obras da Academia da Saúde na área já existente e que
pertencente à prefeitura localizada em frente ao Sitio Talismã, no Outeiro das Pedras
- 1° Distrito. Obra que esta inacabada. L;m Discussão e Votação Única, não havendo
quem quisesse discutir, em Votação, sendo aprovado por unanimidade em
Discussão e Votação Única. Indicação n." 0394/2017 - Marcos Araújo - Indica que
determine as providencias necessárias para denominar a Unidade de Saúde do bairro
Santo Expedito - 1° Distrito, de Posto de Saúde José Ednaldo Mendes. F^m
Discussão e Votação Única, não havendo quem quisesse discutir, em Votação,
sendo aprovado por unanimidade em Discussão e Votação Única. Indicação n.°
0396/2017 - Bil - Indica que determine as providencias necessárias para denominar
o posto de saúde de Aldeia Da Prata - 7° Distrito, de Posto de Saúde Luiz Sylvio
Coita. Em Discussão e Votação Única, não havendo quem quisesse discutir, em
Votação, sendo aprovado por unanimidade em Discussão e Votação Única.
Indicação n.° 0397/2017 - Bil -Indica que seja realizada pavimentação asfáltica nas
Ruas Mister Leal de Carvalho, António Carlos Guedes, Emílio Rabelo Barbosa e
Marilene dias Guedes, todas localizadas no Jardim Shangri-lá, 7° Distrito. Em
Discussão e Votação Única, não havendo quem quisesse discutir, em Votação,
jsendo aprovado por unanimidade em Discussão e Votação Única. Indicação n."
0398/2017- Bil - Indica que sejam feitos reparos na iluminação pública das Ruas E,
H e C, localizadas no Jardim Maycon, 7° Distrito. Em Discussão e Votação Única,
não havendo quem quisesse discutir, em Votação, sendo aprovado por unanimidade
em Discussão e Votação Única. Requerimento n." 0403/2017 - Enéas - Requer do
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Sadinoel, que encaminhe à Secretaria
Municipal de Saúde, pedido de prestação de contas e transparência, da E>mpresa
Cl imagem Diagitab Serviços Médicos Ltda-Me, sobre seu contrato com prefeitura,
sua grade de exames, os quais são disponibilizados no contrato, e a quantidade de
exames reprimidos nos últimos 30 meses. Em Discussão e Votação Única, não
havendo quem quisesse discutir, em Votação, sendo aprovado por unanimidade em
Discussão e Votação Única. Requerimento n.° 0404/2017 - Enéas - Requer do
Excelentíssimo Prefeito Municipal Dr. Sadinoel, que encaminhe ao órgão
competente da Municipalidade, pedido do contrato da OAF Assistência! com o
Município para que possamos averiguar e entender o porquê dessa empresa que é
prestadora de serviço (Plano Funerário), não tendo capela própria ou até mesmo
cemitério, paga R$112,00 para realizar seus funerais na capela municipal, enquanto
um cidadão comum chega a pagar quase R$700,00. Em Discussão e Votação Única,
não havendo quem quisesse discutir, em Votação, sendo aprovado por unanimidade
em Discussão e Votação Única. Moção de Pesar 0399/2017 - Joana Lage - Moção
de Pesar aos Familiares do Pastor José Ferreira da Silva. Em Discussão e Votação
Única, não havendo quem quisesse discutir, em Votação, sendo aprovado por
unanimidade em Discussão e Votação Única. Em 1a discussão e Votação — Projeto
de Lei n.° 0210/2017 - Prefeitura Municipal - Mensagem n° 009/2017 - Dispõe
sobre as Diretri/es para a Elaboração da Lei Orçamentaria para o Exercício de 2018.
Vereador Edinho solicita pedido de vistas. Em discussão e votação, foi rejeitado o
pedido por maioria. Em 1a Discussão e Votação Nominal do Projeto de Lei n°
0210/2017, não havendo quem quisesse discutir, em Votação nominal, sendo
aprovada por maioria em 1a Discussão e Votação Nominal. Projeto de Lei
Complementar n.° 0197/2017 - Prefeitura Municipal - Mensagem n° 008/2017 -
Altera Dispositivos da Lei Municipal n° 1.901, de 20 de dezembro de 2004,
Transfere as Atribuições da Secretaria Municipal de Elducação e Cultura para a
.Secretaria Municipal de Esporte, La/er e Turismo e dá outras providências.
Vereador Edinho solicita pedido de vistas. Em discussão e votação, foi rejeitado o
pedido por maioria. Em 1a Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar
n" 0197/2017, não havendo quem quisesse discutir, em Votação, sendo aprovada
por maioria em L' Discussão e Votação. Nada mais havendo a deliberar, o Senhor
Presidente encerra a presente Sessão, marcando a próxima Sessão para o dia 27 de
junho do ano de 2017. Da qual eu, Leonardo Martins Abreu, Secretário-Executivo
da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata, que vai assinada de acordo com a Lei.
Câmara Municipal de Itaboraí, 22 de junho do ano de 2017.


